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1. Introducció 

1.1 Normativa 

La normativa de referència en l’elaboració d’aquest projecte ha estat: 

- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya 

- Llei 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa 

- Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 

obligatòria 

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. 

- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de direcció de centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent 

- Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i 

la provisió dels llocs de treball docents. 

 

1.2 Aclariments 

Aquest projecte de direcció pretén recollir l’essència de la feina feta per la comunitat educativa 

de l’Institut Cubelles al llarg dels seus dotze anys d’existència i que està plasmada, entre d’altres, 

en el seu projecte educatiu, així com, dotar-la de les estratègies necessàries per afrontar els reptes 

i oportunitats que com a organització educativa té plantejats. 

No hi ha dubte que d’aquesta trajectòria de l’Institut Cubelles, he centrat la meva atenció en els 

darrers quatre anys, per dues raons bàsiques: per proximitat en el temps i per tant quantitat i 

rellevància de la informació i per la meva participació en l’equip directiu com a cap d’estudis al 

llarg de tot el mandat 2013-2017 d’Antonio Tinajas. I amb aquesta voluntat presento aquest 
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projecte de direcció, el reconeixement de la feina feta acompanyada de l’impuls organitzatiu i 

pedagògic necessari per assolir les fites que com a comunitat educativa hi ha plantejades.  

2. Diagnosi 

La diagnosi de l’Institut Cubelles continguda al subapartat de conclusions és el resultat de la 

interpretació de l’organigrama actual de l’Institut Cubelles, de les dades bàsiques del context 

escolar i socio-econòmic del municipi de Cubelles, del comportament del sistema de indicadors 

de Catalunya (SIC) i de la memòria del curs 2015-16 i de la Programació General Anual del curs 

2016-17 

2.1 Organigrama de l’Institut Cubelles 

L’estructura organitzativa, que apareix desenvolupada en el punt 2 de les NOFC, és la següent:  

Els òrgans unipersonals de govern (equip directiu)  
La direcció  
La prefectura d’estudis  
La secretaria  
La coordinació pedagògica 

Els òrgans col·legiats de govern 
El claustre del professorat  
El consell escolar  
Comissió permanent.  
Comissió econòmica

Els òrgans de coordinació  
Els òrgans de coordinació col·legiats  
L’equip directiu  
El consell de direcció  
Els departaments didàctics  
Els equips docents  
Les reunions de tutors i tutores de nivell  
La comissió d'atenció a la diversitat 
La comissió pedagògica 
Els òrgans de coordinació unipersonals  
Els caps de departament  
La coordinació d´ESO  
La coordinació lingüística 
La coordinació d' informàtica  
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La coordinació de riscos laborals  
La coordinació d’activitats i serveis escolars 

El personal d’administració i serveis 
El personal auxiliar d’administració 
El personal de consergeria  

Les associacions  
L’AMPA  
El consell de delegats i delegades 

 

L’equip directiu coordina el funcionament del centre a través de comissions i reunions 

periòdiques que tenen lloc amb l’Ajuntament (coordinació amb Serveis Socials), amb l’alumnat 

(Consell de delegats i delegades), amb l’AMPA i amb el claustre (comissió pedagògica, equips 

docents per nivells tant per l’ESO com per batxillerat, coordinació de tutors i tutores per nivells i 

comissió d’atenció a la diversitat). Tanmateix, setmanalment, es reuneix el consell de direcció 

amb la participació de tot l’equip directiu i les principals coordinacions. 

2.2  Anàlisi del context educatiu i socio-econòmic 

L’Institut Cubelles és un centre educatiu de titularitat pública que imparteix l’ensenyament 

secundari obligatori i el batxillerat en les seves modalitats humanístic-social i científic-

tecnològic. En el curs 2016-17, comparteixen el centre 41 professors i professores, 464 alumnes i 

4 persones d’administració i serveis (2 conserges -la segona conserge és una incorporació del 9 

de gener- i 2 administratives -una d’elles a temps parcial-) 

L’Institut Cubelles és un centre que en origen és de tres línies a l’ESO i dues al batxillerat que al 

llarg dels seus dotze anys d’existència ha viscut fortes fluctuacions. El canvi més important es va 

produir el curs 2008-09 amb la posada en marxa del segons institut al municipi, l’Institut Les 

Vinyes. 
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Taula 1: Nombre de grups a 1r d’ESO 

2005-06  2007-08  2008-09  2011-12

3  4  2  3

 

Des del curs 2011-12, l’Institut Cubelles va tornar a tenir tres grups a 1r d’ESO i el nombre 

d’alumnat es va anar incrementant fins el curs 2014-15, moment en el qual es van completar els 

tres grups per nivell fins el 4t d’ESO. En el curs 2016-17 s’ha produït l’increment d’un grup de 

1r de batxillerat.  

Aquestes fluctuacions s’han vist reflectides en una variació important en la dotació de recursos 

humans, tant per que fa al professorat com al PAS. A la variació en el nombre de membres del 

claustre cal afegir una important mobilitat del professorat, que de promig entre els cursos 2012-

13 i 2015-16 ha estat del 23%,  molt superior al promig de Catalunya que és del 10% tal com 

queda reflectida al SIC. 

L’estabilització en el nombre d’alumnes ha estat un element important que ha permès la 

consolidació del projecte educatiu, que va ser finalment aprovat l’1 de juliol de 2015, per al 

període 2015-2019. 

Pel que fa al context socioeconòmic del municipi de Cubelles, cal destacar un fet important com 

és l’increment d’habitants, partint de poc més de 5.500 habitants el 1998 fins a arribar a superar 

els 12.700 habitants l’any 2007. A partir de l’any 2007, l’increment ha continuat però a un ritme 

molt més suau, sent la població l’any 2016 de 14.608 habitants. 

D’altres aspectes com l’estructura laboral, la renda disponible i l’impacte de l’atur, tenen un 

comportament que es troba dins dels paràmetres generals tant de Catalunya com del Garraf.  En 

quant a la formació de la població, amb dades de l’any 2011, el percentatge de població amb 
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titulacions universitàries, és sensiblement inferior, especialment respecte del promig de la 

comarca del Garraf. 

Taula 2: Evolució del nombre d’alumnes 2013-2017. 

  2013-14  2014-15  2015-16  2016-17 

1ESO  83 85 94 94

2ESO  85 91 84 92

3ESO  57 84 87 74

4ESO  51 57 71 66

1BAT  62 60 69 89

2BAT  52 44 44 49

TOTAL ESO  276 317 336 326

TOTAL BAT  114 104 113 138

 

Taula 3: Comparativa de dades socioeconòmiques Cubelles-Garraf-Catalunya 

  Cubelles Garraf  Catalunya

% població de 0 a 14 anys (2015)  17,83 16,5  15,75

% població estrangera per lloc de naixement (2015) 12,43 17  17

% població de 16 anys i més amb titulacions 
universitàries (2011)

16,24  23  20 

Renda familiar disponible bruta (RFDB). 
Catalunya=100 (2013) 

100,4  96,7  100 

% Població activa desocupada (2011) 24,6 25,8  25,8

 Font: a partir de dades de l’Idescat i d’Hermes (Diputació de Barcelona). 

Pel que fa a l’estructura per edats de la població de Cubelles, tal com es pot observar al gràfic 2, 

el grup més nombrós és el de 40-44 anys, seguit del 35-39 i en tercer lloc el grup de 5 a 9 anys, 

és a dir, nascuts entre el 2010 i el 2006. La tendència en l’augment de naixements que es va 
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produir des de principis de la dècada dels noranta del segle passat queda reflectida a la piràmide 

amb un increment d’efectius des de la població amb 20-24 anys fins l’esmentat grup de 5 a 9 

anys. Aquest increment s’ha vist reflectit en un augment significatiu de la matrícula de 1r d’ESO, 

tant a l’Institut Cubelles com a l’Institut Les Vinyes en els darrers dos cursos, i amb aquestes 

dades, cal preveure que continuarà en els propers sis anys. 

En darrer lloc, un aspecte prou important a destacar és l’índex d’autoctonia que apareix 

representat per a tots els municipis de la província de Barcelona al mapa 1. Aquest mapa mostra 

que a municipis del Garraf com Cubelles, Olivella i Canyelles, el percentatge de població 

nascuda dins l’àmbit és inferior al 17,87%. A aquest fet cal afegir la tipologia del poblament on 

hi ha una forta dispersió en urbanitzacions (al mapa, les urbanitzacions són els punts vermells), 

fet comú a la major part de municipis del Garraf, sent més alt a Sant Pere de Ribes, Cubelles i 

Canyelles. 

Gràfic 2: piràmide de població de Cubelles. 2015 

 
Font: Idescat. Extracció de gener 2017 
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Mapa 1: Índex d'autoctonia a la  província de Barcelona 
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2.3 Sistema d’indicadors de centre (SIC) 

A la taula 4 es mostren els valors del centre i, entre parèntesi, la mitjana de Catalunya, així com 

la tendència de la variable al centre en els darrers anys que s’indica amb una fletxa. 

Taula 4: Resum d’indicadors de centre. Informe 2015-16 

Context- 
- Famílies associades a l’AMPA: 6,51% (63,90%)↑ 
- ESO. Alumnat amb n.e.e.: 5,03% (3,872%) 
- ESO. Alumnat amb s.s.d.: 1,18% (7,094%) ↓ 
- Alumnat nouvingut: nul 
- Alumnat de nacionalitat estrangera: 7,4% (12,276%)  ↓ 
- Mobilitat de l’alumnat: 4,44% (5,291%) ↑ 
- ESO. Absències superiors al 5% no justificades: 19,62% (4,12%)  ↑ 
- BATXILLERAT. Absències superiors al 5% no justificades: 18,6% (5,468%) ↑ 
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- ESO. Absències superiors al 25% no justificades: 2,58% (1,57%) ↓ 
- BATXILLERAT. Absències superiors al 25% no justificades: 2,63% (1,29%) ↓ 

Resultats 
- Índex d’alumnes amb resultats de la prova de competències situats a les franges mitjana-baix, 
mitjana-alta i alta. Prova 4t d’ESO (globals): 

○ Llengua catalana: 92,26% (89,502%) ↑ 
○ Llengua castellana: 89,06% (88,88%)  ↓ 
○ Llengua anglesa: 84,13% (82,54%) ↑ 
○ Competència matemàtica: 84,38% (84,87%) ↑ 

- Índex d’alumnes de 1r que promocionen: 89,13% (93,78%) ↓ 
- Índex d’alumnes de 2n que promocionen: 85,54% (92,56%) ↓ 
- Índex d’alumnes de 3r que promocionen: 86,42% (90,24%) ↑ 
- Índex d’alumnes que es graduen: 92,86% (89,34%) ↑ 
- Índex d’abandonament  d’estudis a 1r de batxillerat: 4,2% (3,901%) ↓ 
- Índex d’alumnes que superen les proves d’accés a la Universitat: 96,67% (94,069%) ↑ 

Recursos 
- ràtio alumnes/professor: 13,12 (13,551) ↑ 
- ràtio alumnes/grup: 28,17 (26,576) ↑ 

 

2.4 Memòria 2015-16 i PGA 2016-17 

Tant a la memòria del curs 2015-16 com a la programació general anual (PGA) d’enguany, 

apareix una diagnosi del grau d’assoliment dels objectius del projecte de direcció vigent, que es 

poden resumir en els dotze aspectes continguts a la taula 5. 

Taula 5. Grau d’assoliment dels objectius del projecte de direcció fins el curs 2015-16 

1. La consolidació de mesures relatives a la convivència, com la reducció dràstica dels retards de tot 
l’alumnat primera hora com a conseqüència del tancament de la porta fins les 9.15h i la no 
utilització del mòbil dins del recinte escolar. 

2. L’agilització en la instrucció d’expedients i en l’aplicació de mesures sancionadores 
3. La consolidació dels 30 minuts diaris de lectura sostinguda silenciosa que hem reforçat amb 

l’adquisició de llibres demanats per l’alumnat per a deixar en préstec. 
4. La consolidació en la tendència de millora de la majoria dels resultats en competències bàsiques a 

4t d’ESO. 
5. Forta inversió en TIC. 
6. Millora de la comunicació amb les famílies per correu electrònic per a notificar incidències en el 

rendiment acadèmic de l’alumnat 
7. Posada en marxa d’una nova iniciativa per tal de detectar problemes de convivència amb les 

caixes de convivència 
8. Aposta per l’impuls de les llengües estrangeres amb dues estades a l’estranger (a Dublin i Arles 

de Tec, Sud de França) i la participació en programes e-twinning. 
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9. Constitució d’una nova AMPA. Les seves dues primeres actuacions han estat garantir l’ús de la 
biblioteca escolar (i la connexió a Internet) els dimarts per la tarda i fer d’intermediari perquè les 
famílies que vulguin puguin acollir-se a un servei de reutilització de llibres de text. 

10. Regulació del sistema de préstec de llibres de text des dels departaments a l’alumnat de 
famílies amb dificultats econòmiques. 

11. El manteniment de les instal·lacions del centre fet des de consergeria. 
12. Ajuda d’un alumne de formació professional en pràctiques per a dur a terme tasques de 

manteniment TIC. 
 

2.5 Conclusions 

A partir de la documentació consultada, he identificat els següents elements que conformen la 

diagnosi de l’estat actual de l’Institut Cubelles 

Taula 6: Anàlisi DAFO de l’Institut Cubelles 2016-17. 

DEBILITATS  FORTALESES 

➢ D8. Abandonament  d’estudis a 1r de 
batxillerat sigui un punt superior al promig de 
Catalunya. 

➢ D9. Índex de promoció per sota del promig a 
1r i 2n de l’ESO. 

➢ D10. Escassa presència de l’alumnat, les 
famílies i dels agents socials, econòmics i 
polítics de l’entorn en l’organigrama de 
l’Institut. 

 

➢ D1Consolidació de les mesures relatives a la 
convivència 
■ disminució dels retards 
■ Agilitació en l’’aplicació de sancions 
 

➢ D2 de la tendència de millora de la majoria 
dels resultats en competències bàsiques a 4t 
d’ESO 

➢ D3.Inversió en l’ adquisició i manteniment de 
l’equipament TIC 

➢ D4.Inversió en el manteniment del centre 

➢ D5 Posada en marxa d’estades a l’estranger 

➢ D6 Posada en marxa de les caixes de 
convivència i consolidació del servei de 
mediació 

➢ D7.Redacció i aprovació de múltiples 
documents: NOFC, PEC, PLC, PAD, PL, 
PILE, PMEE, Pla d’Enquestes 
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AMENACES  OPORTUNITATS 

➢ D13. Context socioeconòmic amb un baix 
índex d’autoctonia, dispersió del poblament i 
reduïda presència de la formació 
universitària entre la població del municipi 

➢ D14. Alumnat amb NEE per sobre de la 
mitjana de Catalunya. 

➢ D15. Elevada mobilitat del professorat , que 
de promig entre els cursos 2012-13 i 2015-16 
ha estat del 23%,  molt superior al promig de 
Catalunya que és del 10% tal com queda 
reflectida al SIC. 

➢ D11. Constitució de la nova AMPA 

➢ D12. Existència de la xarxa de les entitats i 
serveis de Cubelles en matèria d’infància i 
adolescència. 

 

3. Missió i visió 

3.1 Missió 

La missió d’aquest projecte comparteix la raó de ser de l’Institut Cubelles que com a institut 

públic del Departament d’Ensenyament, és facilitar el desenvolupament integral de l’alumnat i 

aconseguir el seu èxit escolar tot potenciant al màxim les seves capacitats. 

3.2 Visió 

La visió de l’Institut Cubelles recollida al seu PEC és la d’un centre capaç:   

➢ De fer compatible l’educació i la formació de l’alumnat en un ambient de respecte i de 

bona convivència.   

➢ De millorar la cohesió social a través de la recerca de l’equitat que minimitzi també els 

efectes de les desigualtats econòmiques i socials de l’ alumnat.   

➢ De desenvolupar un intens sentiment de pertinença al centre de qualsevol membre de la 

comunitat escolar.   
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➢ D’assolir una imatge externa positiva en l’àmbit local i comarcal fonamentada en els 

resultats educatius, en la transparència en la gestió, i en una bona convivència. 

 

4. Planificació estratègica 

4.1 Objectius, actuacions i indicadors 

4.1.1 Objectius 

Els objectius d’aquest projecte de direcció estan orientats en l’assoliment dels objectius del PEC 

vigent. En el projecte educatiu de centre de l’Institut Cubelles queda reflectit que té com a 

objectius fonamentals la millora dels resultats educatius (MRE) i la millora de la cohesió social 

(MCS). Això passa per assolir-ne d’altres més concrets com ara:   

PEC1. Apostar per la recerca i la utilització de metodologies més engrescadores.   

PEC2. Promoure la lectura, com a eina fonamental per a l’aprenentatge, en totes les àrees i 
matèries curriculars i consolidar un hàbit de lectura diària independent.   

PEC3. Implicar els equips docents en l'ús de les TIC.   

PEC4. Impulsar el plurilingüisme de l’alumnat.   

PEC5. Afavorir la implicació i el compromís de les famílies en l'escolarització i el seguiment de 
l'evolució acadèmica i personal de l'alumnat.   

PEC6. Assegurar una bona convivència dins i fora de l’aula com a condició necessària per a 
garantir el benestar emocional de tothom i els resultats educatius.   

PEC7. Cercar la màxima eficiència en l’ús dels recursos humans, materials i econòmics 
disponibles.   

PEC8. Apostar per la transparència en la gestió per tal d’afavorir l’avaluació crítica i el 
rendiment de comptes. 

PEC9. Treballar en xarxa amb entitats local, comarcals i altes centres educatius per tal de donar 
respostes integrals a problemes concrets. 
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Els objectius i actuacions d’aquest projecte de direcció han estat agrupats en cinc objectius 
generals (OG): 
 

OG1. Millorar els resultats educatius de l’ESO i del batxillerat. 
OG2. Millorar la cohesió social 
OG3. Desenvolupar en l’alumnat actitud de ciutadania activa i dotar-lo de recursos, habilitats i 
estratègies per a participar i actuar en l’entorn laboral, cultural, polític i social 
OG4. Millorar l’eficiència de la gestió dels recursos econòmics, materials i humans 
OG5. Impulsar els processos i les estructures participatives 
 

 

4.1.2Indicadors 

L’Institut Cubelles compta amb un manual d’indicadors de context, de resultats, de processos i 

de recursos. 

INDICADOR  PEC SIC

De context     X

CON1. Índex de demanda d’escolarització a 1r d’ESO. X  

CON2. Índex d’alumnat de 6è de primària adscrit que es preinscriu al centre.   X

CON3. Índex d’alumnes d’ESO per grup. X  

CON4. Índex d’entrevistes tutorials no realitzades a l’ESO per incompareixença de la 
família. 

X   

CON5. Índex de famílies d’alumnes d’ESO convocades a una entrevista. X  

CON6. Índex d’alumnes d’ESO amb més del 5% d’absències no justificades en el 2n 
trimestre. 

X  X 

CON7. Índex d’alumnes que són baixa a 1r de batxillerat. X X

CON8. Índex d’expedients disciplinaris tancats per acord amb la família    

De resultats 

RES1. Índex d’alumnes de 4t d’ESO que es gradua al finalitzar l’etapa. X X

RES2. Índex d’alumnes de 4t d’ESO amb resultats situats fora de la franja baixa quant a 
l’assoliment de la competència lingüística en llengua catalana.

X  X 
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RES3. Índex d’alumnes de 4t d’ESO amb resultats situats fora de la franja baixa quant a 
l’assoliment de la competència lingüística en llengua castellana.

X  X 

RES4. Índex d’alumnes de 4t d’ESO amb resultats situats fora de la franja baixa quant a 
l’assoliment de la competència lingüística en llengua anglesa. 

X  X 

RES5. Índex d’alumnes de 4t d’ESO amb resultats situats fora de la franja baixa quant a 
l’assoliment de la competència matemàtica.

X  X 

RES6. Índex d’alumnes de 4t d’ESO que superen totes les competències bàsiques de la 
prova. 

X   

RES7. Índex d’alumnes de 4t d’ESO amb un resultat situat en el llindar alt en totes les 
competències bàsiques de la prova. 

X   

RES8. Índex d’alumnes de 4t d’ESO que es declara no lectors. X  

RES9. Mitjana del percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb resultats situats fora de la 
franja baixa quant a l’assoliment de la competència en comprensió lectora en català i 
castellà 

X  X 

RES10. Mitjana del percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb resultats situats fora de la 
franja baixa quant a l’assoliment de la competència en expressió escrita en català i 
castellà. 

X   

RES11. Índex d' alumnes de Batxillerat que es gradua al finalitzar l’etapa. X  

RES12. Índex d’alumnes de batxillerat que superen les proves d’accés a la Universitat  X  

RES13. Nota mitjana a les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i 
literatura i llengua estrangera obtinguda pel centre a les PAU al juny.

X   

RES14. Índex d’alumnes que obtenen una nota ≥ 7 a les PAU (juny i setembre).    

De processos 

PRO1. Índex general de satisfacció de l’alumnat d’ESO i de 1r de batxillerat. X  

PRO2. Índex general de satisfacció de les famílies. X  

PRO3. Índex general de satisfacció del professorat X  

PRO4. Índex general de satisfacció del professorat nouvingut per l’acollida rebuda.  X  

PRO5. Índex de resolució positiva de les sol·licituds de mediació. X  

PRO6. Índex d’eficàcia en la gestió de les queixes. X  
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PRO7. Índex de famílies d’alumnat d’ESO convocades a una entrevista. X  

PRO8. Índex de satisfacció amb la tasca docent. X  

PRO9. Índex de satisfacció amb la tasca de la persona tutora. X  

PRO10. Índex de satisfacció amb l’ambient de treballa l’aula. X  

PRO11. Índex de convivència en el conjunt del centre.    

De recursos 

REC1. Índex de satisfacció amb els recursos TIC del centre. X  

REC2. Índex d’alumnat d’ESO que declara que coneix de l’existència d’un servei de 
mediació. 

X   
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4.1.2 Objectius del projecte de direcció i actuacions 

PEC: Objectius del PEC vinculats a l’objectiu del Projecte de Direcció (PdD); DIA: Punt de la diagnosi vinculat amb l’objectiu del PdD;  
IND: indicador del manual d’indicadors de l’Institut Cubelles que mesura l’objectiu del PdD 

Objectiu general 1: Millorar els resultats educatius a l’ESO i el batxillerat

Objectius del PdD PEC  DIA IND Actuacions Responsable Temporització 

17-18 18-19 19-20  20-21 

 
Impulsar mesures i 
actuacions que possibilitin 
una educació inclusiva 

MRE 
MCS 
1,3 

2, 9, 
14 

  Suport a l’alumnat mitjançant grups de reforç a les matèries 
instrumentals en els primers nivells de l’ESO

Coord.ped X X X X 

Co-tutorització de l’alumnat amb necessitats educatives Coord.ped   X X X 

Seguiment dels acords de la comissió d’atenció a la diversitat Coord.ped X X X X 

Seguiment i revisió del Pla d’atenció a la diversitat Coord.ped X X X X 

Formació en centre del professorat en metodologies 
d’aprenentatge competencial

Direcció   X   X 

Millorar la competència 
lectora en català, castellà, 
anglès i francès. 

MRE 
2 

2,7,
9 

RES
8 

Seguiment del Pla de lectura i de l’aplicació dels 30’ de 
lectura silenciosa a l’ESO

Direcció X X X X 

Inversió en l’adquisició de llibres de lectura  Secretari X X X X 
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Creació d’una comissió de lectura formada per professorat i 
alumnat

Direcció   X    

 Impuls a la realització d’activitats amb escriptors i 
escriptores i de teatre.

Direcció     X X 

Millorar l’expressió escrita 
en català i en castellà 

MRE  2,7, 
9 

RES
10 

Implantació i seguiment del Pla d’expressió escrita Coord. ling X X X X 

Foment de la participació en concursos literaris interns com 
externs. 
 

Caps dept 
cast/cat 

X X X X 

Millorar la competència en 
llengües estrangeres 

MRE 
4 

2,7,
9 

RES
4 

Participació en el segon any GEP Direcció X      

Creació perfils AICLE de professorat  Direcció   X    

Realització d’estades lingüístiques a l’estranger Cap. dept. 
lleng. estran

X X X  X 

Participació en projectes eTwinning Cap. dept. 
lleng. estran

X X X  X 

Millorar la competència 
matemàtica 

MRE 
1 

2, 9 RES
5 

Creació d’una comissió per a la millora de la competència 
matemàtica entre departaments per a consensuar 
metodologies i activitats

Coor.pedag   X    

Elaboració d’un Pla per a la millora de la competència 
matemàtica

Cap dept. 
matemàtiqu

    X   
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Millorar l’acció tutorial 1,5  9  RES
1 

Elaboració el Pla d’actuació tutorial a l’ESO Coor.ESO   X    

Introducció del portafoli de tutoria com a eina per a gestionar 
els aprenentatges

Coor.ESO     X   

Incorporar la cultura 
autoavaluativa com a eina 
de millora i progrés continu 

1,6  9  PRO
1 

Sistematització de la recollida, tractament i presentació de les 
dades de les avaluacions parcials dels grups-classe

Coor.ESO 
Tutors-es

X      

Impuls de l’anàlisi dels resultats de  les  avaluacions parcials 
per part dels departaments didàctics

Cap d’estud
Caps depts

  X    

Millorar la transició entre 
etapes educatives 

6  8, 9 CON
2 
CON
7 
RES 
1 
RES 
11 

Elaboració d’un model consensuat de recollida i tractament 
de la informació de la transició primària-secundària

Orient. X      

Realització d’activitats informatives de l’alumnat de l’Institut 
en els centres de primària.

Coord. 
pedag.

X      

Elaboració d’un model consensuat de recollida i tractament 
de la informació de la transició 4t d’ESO-1r batxillerat

Orient.   X    

Estudiar l’ampliació de 
l’oferta formativa del 
municipi 

9  8, 
10 

CON
7 

Proposta de creació d’una comissió municipal per a l’estudi 
de l’oferta formativa del municipi de Cubelles i les 
possibilitats d’ampliació

Direcció   X    

Implicar els equips docents 
en l’ús de les TIC 

3  2,3 REC
1 

Actualització de la informació sobre l’ús de les TIC-TAC-
TEP en la pràctica docent

Coor.info X      

Elaboració del Pla TIC del centre Direcció
Coor.infor

  X X  X 
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Objectiu general 2: Millorar la cohesió social

Objectius del PdD PEC  DIA IND Actuacions  Respon-
sable 

Temporització 

17-18 18-19 19-20  20-21 

Promoure la mediació com a 
eina de resolució pacífica i 
constructiva dels conflictes 

6  1,6 REC
2 
PRO
5 

Difusió del servei de mediació a l’inici de curs Coordin
mediaci

X X X X 

Formació de l’equip de mediadors i mediadores en una 
matèria optativa de 3r d’ESO

Orient X X X X 

Inclusió d’activitats de sensibilització cap a la resolució 
pacífica dels conflictes en el pla d’acció tutorial.

Coord. 
pedagog

  X    

Foment de la realització de treballs de recerca a 2n de 
batxillerats relacionats amb la cultura de la pau

Coord. 
pedagog

  X    

Implicar l’alumnat en la 
identificació i visualització 
dels conflictes 

6  6  PRO
11 

Impuls a les caixes de convivència en el Pla d’acció tutorial Coord 
ESO

    X  

Formació dels tutors-es en en la prevenció i resolució 
pacífica dels conflictes

Coord 
ESO

  X    

Revisar els programes de 
diversificació curricular 

1,6  9, 13 PRO
10

Realització d’un estudi per part de la comissió d’atenció a la 
diversitat sobre les necessitats de diversificació curricular

Orient X      
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Adaptació dels programes de diversificació curricular 
existents les necessitats detectades o creació de nous

Direcció
orientad

  X    

Seguiment i revisió dels plans de diversificació curricular Orient     X X 

Planificar sortides i activitats 
que facilitin la convivència 

  13    Organització de sortides  fora del centre en diades 
significatives per nivells

Coord.
activitat

X X X X 

Realització d’exposicions, murals i d’altres materials 
audiovisuals amb les imatges d’aquestes sortides per 
promoure les relacions positives

Coord.
activitat 

  X X X 

Participar i contribuir en la 
Coordinació pel treball en 
xarxa de les entitats i serveis 
de Cubelles en matèria 
d’infància i adolescència, 
 

9  10, 
13,  
14 

  Coordinació amb els agents socials del municipi i de la 
comarca en el tractament dels casos d’alumnat amb risc 
d’exclusió social

Direcci
+ 

orientad

X X X X 

Coordinació amb serveis socials de l’Ajuntament de 
Cubelles en el seguiment de casos amb risc d’exclusió 
social

Direcci
+ 

orientad

X X X X 
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Objectiu general 3: Desenvolupar en l’alumnat actitud de ciutadania activa i dotar-lo de recursos, habilitats i estratègies per a participar i actuar en l’entorn 
laboral, cultural, polític i social. 

Objectius del PdD PEC  DIA IND Actuacions  Respon-
sable 

Temporització 

17-18 18-19 19-20  20-21 

Desenvolupar projectes de 
participació en l’entorn 

9  10, 
13 

  Revisió del projecte de servei comunitari de 3r. d’ESO Coord 
pedag

  X    

Adhesió a la coordinació municipal dels programes de servei 
comunitari 

Direcci     X   

Realització d’activitats de sensibilització i conscienciació sobre 
problemàtiques socials i mediambientals adreçades a tota la 
població 

Cap 
d’estud 

      X 

Participar en el projecte 
Buchenwald 

6,9      Realització d’activitats interdisciplinàries a 4t d’ESO i 1r de 
batxillerat al voltant dels eixos temàtics del projecte Buchenwald

Cap 
d’estud

X X    

Creació d’una comissió d’alumnat interessat en l’estudi de la 
memòria històrica amb l’objectiu d’organitzar activitats de 
sensibilització i difusió.

Cap 
d’estud 

  X X   

Realització de treballs de recerca de 2n de batxillerat sobre 
memòria històrica

Coord 
pedago

  X    

Elaboració de materials per part de l’alumnat participant sobre les 
activitats realitzades per a difondre l’experiència

Coord 
activit

    X   
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Realitzar pràctiques en 
empreses del municipi dins la 
matèria d’estada en empresa 
de batxillerat 

9  10   Revisió del llistat d’empreses de pràctiques dins una comissió 
institut-Ajuntament-agents econòmics del municipi

        X 

Elaboració de materials per part de l’alumnat participant sobre les 
activitats realitzades per a difondre l’experiència

      X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sònia Ruiz Conesa          Projecte de direcció de l’Institut Cubelles per al període 2017‐2021  24 

 

 

 

Objectiu general 4: Millorar l’eficiència de la gestió dels recursos econòmics, materials i humans

Objectius del PdD  PEC DIA IND Actuacions  Respon-
sable 

Temporització 

17-18 18-19 19-20  20-21 

Millorar la gestió del sistema de 
prèstec de llibres de la biblioteca 

2,7  3,10   Selecció i implantació d’un programa informàtic per a 
gestionar el préstec de llibres. 

Secretari X      

Formació del professorat encarregat de la gestió del 
préstec de llibres en col·laboració amb l’AMPA

Coord.inf X      

Potenciar la comissió econòmica 
del Consell escolar 

7,8,9 3,4, 
10 

  Seguiment del compliment del pressupost del centre 
amb la realització de dues reunions de la comissió 
econòmica al març i al juny

Secretari X X X X 

Detecció de despeses susceptibles de ser reduïdes amb 
la realització de dues reunions de la comissió 
econòmica al març i al juny

Secretari   X    

Seguiment dels acords de la comissió econòmica del 
Consell escolar

Secretari   X    

Comptar amb alumnat en pràctiques 
procedents de cicles formatius 
d’informàtica 

7  3 REC
1 

Demanda d’alumnat en pràctiques als centres educatius 
que imparteixen cicles formatius en informàtica

Direcció X X X X 

Elaboració de la documentació que requereix un 
període de pràctiques com un calendari de tasques de 
manteniment a realitzar, el seu compliment i la 

coord.inf. X X X X 
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valoració de les tasques realitzades.

Revisar les tasques administratives i 
de gestió de la documentació 
acadèmica 

7  3   Elaboració d’un llistat de tasques acadèmiques i 
administratives que es realitzen al llarg del curs que 
són responsabilitat d’administració 

Secretari   X X  

Elaboració i difusió d’un calendari de tasques 
acadèmiques i administratives 

Cap 
d’estudis 

X      

Millorar el manteniment de les 
instal.lacions del centre

7  4   Elaboració d’un llistat i d’un calendari de tasques de 
manteniment del centre

Secretari X      

Renovar el material informàtic del 
centre 

7  3 1 Actualització de l’inventari del material informàtic Coord 
informàt

X   X  

Adaptació de la dotació informàtica als requeriments 
del Pla TIC del centre

Coord 
informà 

  X   X 

Implantar un sistema de gestió de 
centre que faciliti la gestió de la 
tutoria i la comunicació i 
informació amb les famílies 

5,7  3  CON
6 
PRO 
2,8,9 
REC
1

Gestió de les faltes d’assistència de l’alumnat i de les 
incidències de convivència amb el programa “ense” de 
Vpcmatic. 

Direcció X X X X 
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Objectiu general 5: Impulsar els processos i les estructures participatives

Objectius del PdD  PEC DIA IND Actuacions Respon-
sable 

Temporització 

17-18 18-19 19-20  20-21 

Potenciar la participació de l’alumnat en 
el funcionament del centre 

  10 PRO
1 

Impuls de la figura dels delegats i les delegades de 
grup en l’organització i realització d’activitats  i diades 
a través del consell de delegats i delegades

Coord. 
activitat 

X X X  X 

Impuls de la figura dels delegats i les delegades de 
grup en la identificació i tractament de problemàtiques 
que afecten la convivència al centre a través del consell 
de delegats i delegades

Cap 
d’estudis 

  X X  X 

Potenciar la participació de l’AMPA en 
l’organització, realització i avaluació de 
les activitats del centre 

  10, 
11 

PRO
2 

Realització de reunions periódiques direcció institut-
AMPA

Direcció X X X  X 

Suport a l’apertura de la biblioteca fora de l’horari 
lectiu per part de l’AMPA 

Direcció X      

Creació d’una comissió d’activitats formada per 
alumnat, professorat i AMPA 

Direcció 
Coor act 

    X   

Potenciar l’organització d’activitats 
conjuntes amb els centres educatius del 
municipi 

9 10   Estudi de la proposta “Cubelles, municipi lector” Direcció X      

Potenciar la participació de 9 10   Petició a les associacions empresarials i de caràcter Coord    X    
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l’Ajuntament i dels agents socials i 
econòmics del municipi en 
l’organització, realització i avaluació de 
les activitats del centre

econòmic del municipi per a participar en 
l’organització i realització de les xerrades d’orientació 
professional 

pedagog. 
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4.2 Lideratge distribuït 

Dibuix 1: organigrama del lideratge compartit del projecte de direcció 

 

Aquest organigrama vol representar un dels aspectes més importants d’aquest projecte com és la 

importància de tots i cadascun dels actors involucrats en la vida de l’institut. D’entre aquests 

actors, destaca el paper de l’equip directiu que gestiona l’assoliment dels objectius d’aquest 

projecte a través de comissions ja existents on hi participa el claustre (comissió pedagògica, 

equips docents, comissió d’atenció a la diversitat i coordinació d’acció tutorial) i el Consell 

escolar, on hi participen els representants del claustre, el PAS, l’AMPA, les famílies, l’alumnat, i 

l’Ajuntament.  
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Juntament amb la consolidació d’aquests organismes, també es vol apostar per la posada en 

escena de grups de debat nous amb una implicació major de la comunitat educativa del municipi 

i dels agents socials i econòmics. Les previsions de creixement de la població escolar tant a la 

secundària obligatòria com post-obligatòria al municipi de Cubelles obliga a unir esforços per a 

donar la resposta més adequada i sostenible possible al gran repte que això suposa. 

5. Avaluació/Valoració 

El principal mecanisme de retiment de comptes és la memòria anual elaborada per la direcció. La 

memòria ha de recollir el grau d’assoliment (principalment a través d’indicadors) dels objectius 

fixats en la programació anual del centre i la definició de propostes de millora, que tornaran a 

formar part dels objectius de la programació del curs següent. Tots els òrgans de coordinació, 

incloses les tutories, han de contribuir a l’avaluació anual del centre elaborant a final de curs una 

memòria sobre la seva gestió. Aquesta memòria anual serà objecte de debat i avaluació en el si 

del claustre i del Consell escolar. 

 

6. Propostes de millora 

Les propostes de millora es focalitzen en una ampliació dels indicadors ja que actualment, la 

gran majoria són indicadors de resultats, seguits dels indicadors de processos: 

➢ dins dels indicadors de processos,  

○ valorar les activitats com el concurs de talents, Carnaval i Sant Jordi. Són 

esdeveniments que requereixen d’abocar recursos humans i tècnics quantiosos, 

que són part substancial del PAT i que cal valorar-los de forma més objectiva 

possible per a garantir la seva millora i participació de l’alumnat. 
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➢ dins dels indicadors de context, valorar l’impacte 

○ de les activitats d’aprenentatge servei (servei comunitari) organitzades 

conjuntament amb altres agents del municipi i que repercuteixen en la població de 

Cubelles. 

○ de les activitats realitzades per alumnes de l’Institut a d’altres centres educatius, 

especialment, als centres de primària. 

○ d’altres activitats que ultrapassen les parets de l’Institut i que tenen una projecció 

en el municipi (exposicions en instal·lacions fora de l’institut, intervencions a la 

radio local i d’altres mitjans de comunicació, ...) 

○ activitats realitzades conjuntament amb l’AMPA 

 

➢ Dins dels indicadors de recursos 

○ mesurar l’ús de la biblioteca tant pel que fa al servei de préstec, com d’adequació 

a les demandes dels usuaris, així com a espai d’estudi. 

○ mesurar l’ús social de les instal·lacions del centre 

○ mesurar l’ús i aprofitament dels diferents espais del centre, per exemple, les aules 

d’informàtica i d’altres espais específics. 


