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1. Diagnosi inicial 
Assoliments del curs 2016-17 
Tal com recull la memòria del curs 2016-17, els principals assoliments al llarg del curs han estat els 
següents: 

1. Hem adequat el rebedor del centre d’exposicions i hem adquirit plafons de cartró ploma per a                
la realització d’exposicions (per exemple, del Projecte Buchenwald, de les diferents           
celebracions al llarg del curs, colònies, etc.). 

2. Hem consolidat l’estada a un país de parla anglesa, tot subvencionant una part de la despesa                
mitjançant beques que premien l’excel·lència. També el viatge al sud de França en el marc del                
Projecte Buchenwald). Aquest curs tampoc ha estat possible aconseguir un intercanvi amb un             
centre educatiu de França. Ho continuarem intentant. 

3. En el marc d’un pla per a la millora de la expressió escrita, hem consensuat acords el                 
seguiment dels quals s’ha pogut fer trimestralment mitjançant un document compartit.  

4. Hem donat continuïtat a la pràctica dels escacs, que s’introdueix 1r d’ESO dins la matèria               
l’educació física, tot oferint una optativa a 2n d’ESO. 

5. Hem completat o compromès la dotació del centre pel que fa al maquinari informàtic (dotació               
per al taller de tecnologia, aula de llengües estrangeres i biblioteca) de manera que es               
promogui l’ús de les TIC per part del professorat, especialment en l’àmbit de les llengües               
estrangeres. Al llarg del curs, hem pogut disposar d’un carro amb ordinadors portàtils. El              
resultat de tot plegat és una millora en la valoració que fa l’alumnat de les nostres TIC i, tant                   
important com això, de l’ús que en fa el professorat. 

6. Ja s’ha acordat la realització durant el mes de juliol d’inversions com ara l’aïllament de l’aula                
de música respecte de la de cultura clàssica, una nova instal·lació de llum al gimnàs que                
substitueixi els 12 focus de 400W per llums LED o fluorescents i, a més, permeti una                
il·luminació independent de l’escenari i, finalment, l’adquisició de bancs per al pati. 

7. Hem contractat, atenent les peticions del claustre un programari nou que faciliti la feina de               
comunicar-nos amb les famílies. 

8. Hem ampliat a 5 l’oferta de programes de servei comunitari i hem donat una sortida als                
entrebancs generats per Càrites a l’hora de fer activitats de reforç. Tanmateix, expressem una              
opinió crítica sobre aquest programa en concret. 

9. Hem dut a terme tot allò que ens vam proposar de cara a millorar les condicions de treball a                   
l’aula de 1r d’ESO, l’organització autònoma del seu treball i la comunicació amb les famílies               
que passava fonamentalment per invertir en determinats materials i enllestir una formació en             
l’àmbit del treball cooperatiu en la que van participar 28 professors i professores. 

10. Hem dut a la pràctica els acords derivats de la pertinença al GEP (creació del grup impulsor,                 
formació teòrica i pràctica curricular en anglès). 

11. S’ha dotat al centre d’un Manual d’indicadors propi. 
12. Hem arribat a un acord (i l’hem aplicat) a l’hora de tenir en compte les resultats a les proves                   

de CB com a nota d’examen en totes les competències contribuint a la consolidació en la                
tendència de millora de la majoria dels resultats en competències bàsiques a 4t d’ESO. 

13. Hem consolidat l’acolliment d’alumnat de CF d’informàtica en pràctiques. 
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Propostes de millora per al curs 2017-18 
1) Dur a terme reunions almenys trimestrals amb el consell de delegats. 
2) En el marc del pla per a la millora de la expressió escrita: 
a) Incloure en la programació dels diferents departaments no lingüístics el títol dels treballs              
trimestrals que comportin redacció. 
b) Promoure regularment l’ús de la caixa d’eines. 
c) Consolidar el seguiment trimestral del grau de compliment dels acords (treballs trimestrals que              
comportin redacció, 1 punt de la nota dels exàmens destinat a la valoració de l’expressió escrita i                 
utilització de la caixa d’eines. 
3) Per tal de millorar la participació de l’alumnat en aquelles activitats que comportin un esforç                
creatiu (del tipus concurs de redacció, de logo, de cartells, etc.), convertir aquestes activitats en               
avaluables per part del departament afectat. 
4) En el marc del pla de lectura: 
a) Facilitar a l’alumnat dels grups de reforç una biblioteca d’aula amb títols específics. 
b) Continuar amb la petició de donacions de llibres de lectura (fonamentalment per a 1r d’ESO) al                 
conjunt de la comunitat escolar. 
c) La creació d’un comissió que es reuneixi almenys trimestralment i que s’encarregui de proposar               
la compra de determinats llibres amb els objectius plantejats l final del punt 3.1. d’aquesta               
memòria. 
d) Recolzar la regidoria d’educació de l’ajuntament de Cubelles per tal d’aconseguir, amb l’impuls              
de la inspecció, la implicació de la resta de centres de Cubelles per a obtenir la condició de                  
municipi lector i assumir els compromisos que se’n derivin. 
5) D’acord amb les conclusions de la formació realitzada durant el curs 2016-2017,             
complementar-la amb un curs de formació centrat en les estratègies de treball cooperatiu i en               
l’aplicació en projectes concrets a partir del 1r trimestre del curs 2017-2018. 
6) Ampliar l’oferta de programes de servei comunitari i canviar les condicions de realització del               
programa de Reforç escolar. 
7) Afavorir la coincidència horària de l’hora de tutoria en els diferents nivells de l’ESO. 
8) Acordar un mecanisme de neteja regular del pati per part de l’alumnat i un calendari de                 
desbrossament del pati per part del personal de consergeria del centre. 
9) Reconvertir l’optativa Hort en una optativa destinada a generar plantes ornamentals i fer tasques               
de jardineria al pati (inclòs el desbrossament?). 
10) Promoure la reflexió sobre la pertinença dels canvis al PEC i a les NOFC proposats en aquesta 
memòria. 
11) Malgrat els possibles imperatius legals, replantejar-se la necessitat de què el resum de cada               
entrevista amb els familiars de l’alumnat sigui recollit per escrit. 
12) Escollir molt acuradament els tallers i xerrades destinats a l’alumnat de manera que s’ajustin al                
seu tarannà (per exemple, afavorint aquelles amb un component participatiu) i, en part, als seus               
interessos. Destinar clarament les del batxillerat al treball de recerca i l’orientació laboral i              
acadèmica. 
13) Consolidar la conversió dels resultats a les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO en                
nota d’examen de la 3a avaluació. 
14) Nomenar una persona que assumeixi la responsabilitat de mantenir la web del centre al dia. 
15) Nomenar una persona que assumeixi la responsabilitat de dur a terme tot un conjunt de tasques                 
lligades a la biblioteca del centre que hauran de ser definides prèviament. 
16) Consolidar la digitalització dels treball de síntesi i l’avaluació compartida, que contribueix a              
dignificar el procés d’avaluació i dotar-lo de fiabilitat. 
17) Garantir que els emails de totes les famílies (també de les famílies de l’alumnat de batxillerat)                 
són utilitzat per l’aplicatiu que comunica faltes i incidències. 
18) Garantir l’existència de paper higiènic als lavabos. 
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2. Objectius i previsió d’actuacions per al curs 2017-18 
Els objectius proposats per al curs 2017-2018 tenen com a referència el projecte de direcció, aquells                
aspectes de la programació del curs anterior pendents d’assoliment i les propostes de millora              
recollides a la memòria i que han estat reflectides en el punt anterior. 
 
Objectiu general 1: Millorar els resultats educatius a l’ESO i el batxillerat Indicador 

Objectius del PdD Actuació  Responsable 

 
Impulsar mesures i 
actuacions que possibilitin 
una educació inclusiva 

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

Coord.ped 

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

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

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

Actuacions del Pla de lectura 

Millorar l’expressió escrita 
en català i en castellà 

Actuacions del Pla per la millora de l’expressió escrita 

Millorar la competència en 
llengües estrangeres 

Actuacions del Pla d’impuls de les llengües estrangeres 

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

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

Coor.ESO 
Tutors-es 

Millorar la transició entre 
etapes educatives 

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

Dept.orient 

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

Coord. 
pedag. 

Implicar els equips docents 
en l’ús de les TIC 

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

Coor.info 

 

D’altres objectius a partir de les propostes de millora de la Memòria 2016-17 

Objectius específics Actuació  Responsable 

Consolidar la  
digitalització dels treball   
de síntesi i l’avaluació    

Digitalització dels treballs de síntesi a 1r, 2n i 3r d’ESO coord.ESO 
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compartida, que  
contribueix a dignificar el    
procés d’avaluació i   
dotar-lo de fiabilitat. 

Correcció dels treballs de síntesi a 1r, 2n i 3r d’ESO amb 
fulls de càlcul compartits per cada equip docent 

cap 
d’estudis 

Millorar l’atenció  
individualitzada de  
l’alumnat amb més   
dificultats 

Organització de co-tutories amb hores d’AI del professorat 
que no és tutor-a 

Cap 
d’estudis 

Increment d’hores de seguiment de l’alumnat amb dictamen 
per part del departament d’proentació 

Cap dept 
orientació 

 
Objectiu general 2: Millorar la cohesió social 

Objectius del PdD Actuacions Respon- 
sable 

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

Difusió del servei de mediació a l’inici de curs Coord.media 

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

Coord.media 

Revisar els programes de 
diversificació curricular  

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

Orient 

Planificar sortides i activitats 
que facilitin la convivència 

Organització de sortides  fora del centre en diades 
significatives per nivells 

Coord. 
activitat 

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

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

Direcció 
 

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

Direcció 
 

D’altres objectius a partir de les propostes de millora de la Memòria 2016-17 

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 Actuacions Respon-sab
le 

Participar en el projecte 
Buchenwald 

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

Cap d’estud 

D’altres objectius a partir de les propostes de millora de la Memòria 2016-17 

Objectius específics Actuacions Responsabl
e 

Consolidar el servei comunitari a 3r Ampliació en la quantitat de projectes del servei coord.peda
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d’ESO comunitari g 

Ampliacació en la tipologia de projectes del servei 
comunitari 

Realització d’activitats informatives de l’alumnat de 3r 
d’ESO de l’Institut en els centres de primària abans de 
la preinscripció 

Reorganització del projecte de reforç escolar amb la 
incorporació de professorat voluntari 

 

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

Objectius del PdD Actuacions Respon- 
sable 

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

Selecció i implantació d’un programa informàtic per a 
gestionar el préstec de llibres. 

Secretari 

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

Coord.in
f 

Potenciar la comissió econòmica 
del Consell escolar 

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

Secretari 

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

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

Direcció 

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

coord.in
f. 

Revisar les tasques administratives 
i de gestió de la documentació 
acadèmica 

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

Cap 
d’estudis 

Millorar el manteniment de les 
instal.lacions del centre 

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

Secretari 

Renovar el material informàtic del 
centre 

Actualització de l’inventari del material informàtic Coord 
informàt 

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

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

Direcció 

D’altres objectius a partir de les propostes de millora de la Memòria 2016-17 
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Objectiu específic Actuació Responsable 

Garantir que els correus 
electrònics de totes les famílies 
són utilitzats per l’aplicatiu que 
comunica faltes i incidències 

Introducció en SAGA del correu electrònic de les 
famílies quan fan la matrícula a 1r d’ESO 

Direcció 

Revisió dels correus electrònics de les famílies a la 
reunió d’inici de curs per part dels tutors i les 
tutores 

Coord.pedagògic
a 

Identificació dels correus electrònics que mostren 
problemes en l’enviament de notificacions. 

Coord.informàtic
a 

 
 
 
Objectiu general 5: Impulsar els processos i les estructures participatives 
 

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

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 

 

D’altres objectius a partir de les propostes de millora de la Memòria 2016-17 

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

Realització de reunions almenys trimestrals amb el 
consell de delegats i delegades 

Direcció 

Millorar la participació de l’alumnat en 
aquelles activitats que comportin un 
esforç creatiu 

Tractament dels treballs presentats a concursos      
per part de l’alumnat com a proves avaluables. 
 

Cap 
d’estudis 

Estudiar els canvis al PEC i a les NOFC 
proposats a la memòria 2016-17 

Creació d’una comissió de treball que estudii la        
pertinença dels canvis proposats en el PEC i les         
NOFC a la memòria 2016-17 

Direcció 
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3. Plans específics 
3.1. Pla de lectura curs 2017-18 
L’Institut Cubelles ha apostat per garantir la cohesió social i l’equitat afavorint que els nois i les noies                  
dominin les estratègies que els ajudaran a entendre allò que llegeixen. En aquest sentit, el centre                
assumeix com a objectiu estratègic impulsar la millora de la comprensió lectora de tot l’alumnat del                
centre i des de totes les àrees. 
 
A la memòria 2016-17 es recomanava que en el marc del pla de lectura es portessin a terme quatre                   
actuacions: 
a) Garantir l’accés de l’alumnat dels grups de reforç a una biblioteca d’aula amb títols específics. 
b) Continuïtat en la petició de donacions de llibres de lectura (fonamentalment per a 1r d’ESO) al                 
conjunt de la comunitat escolar. 
c) Creació d’un comissió que es reuneixi almenys trimestralment i que s’encarregui de proposar la               
compra de determinats llibres amb els objectius plantejats l final del punt 3.1. d’aquesta memòria. 
d) Recolzament a la regidoria d’educació de l’Ajuntament de Cubelles per tal d’aconseguir, amb              
l’impuls de la inspecció, la implicació de la resta de centres de Cubelles per a obtenir la condició de                   
municipi lector i assumir els compromisos que se’n derivin. 
També es planteja nomenar una persona que assumeixi la responsabilitat de dur a terme tot un                
conjunt de tasques lligades a la biblioteca del centre que hauran de ser definides prèviament 
 
La persona responsable de posar en marxa les diferents actuacions que contempla el pla al llarg del                 
curs en Jaume Gibert, coordinador lingüístic. 
 
➢Objectiu: Desenvolupar el gust per la lectura de l’alumnat 
➢ Indicador: Índex d’alumnes de 4t d’ESO que es declaren no lectors (RES-8) 
➢Actuacions: 
1. Difusió entre el nou professorat del decàleg del llegir per aprendre. 
2. Posada en pràctica una programació de la matèria de cultura i valors ètics al llarg de l’ESO que                   
contempli la realització de diferents tipus de lectura (per parelles, en veu alta, etc.) i d’altres                
iniciatives destinades a potenciar les diferents competències comunicatives (escriure, parlar, escoltar) 
3. Promoció de les xerrades d’escriptors d’obres ben valorades pel jovent 
4. Coneixement dels hàbits de lectura de l’alumnat d’ESO mitjançant una enquesta que es passarà               
durant el primer trimestre. 
5. Elecció per part del professorat que participa en les 30 minuts de lectura de les hores en què es                    
realitzarà la lectura a partir d’una proposta del coordinador LIC (annex 3). 
 
➢ Objectiu: Millorar la comprensió lectora de l’alumnat 
➢ Indicador: Mitjana del percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb resultats situats fora de la franja               

baixa quant l’assoliment de la competència en comprensió lectora en català i castellà (RES-9).  
➢Actuacions: 
1. Garantia d’existència d’un mínim de 65 llibres de lectura a les aules amb 30 alumnes fent-los rotar                  
entre les aules del mateix nivell trimestralment. 
2.Adquisició del títols proposats per l’alumnat a l’inici del curs 2017-8 una part dels quals restaran a                 
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la biblioteca a disposició de tothom en forma de préstec. 
3.Adquisició de llibres de lectura fàcil per a 1r i 2n d’ESO. 
4.Selecció i de llibres de lectura adients als diferents nivells del nostre alumnat d’ESO entre les                
diferents donacions rebudes pel centre. 
5.Posada en marxa d’un sistema digital per al préstec de llibres. 
6.Nomenament d’una persona entre el professorat com a responsable del registre de llibres i de la                
reclamació al llarg del curs dels llibres de lectura prestats i no retornats. 
7.Adquisició dels llibres de lectura obligatòria que proposin els departaments de llengües. 
8.Utilització de la web del centre per tal de potenciar el gust per la lectura, afavorir les                 
recomanacions entre iguals (per exemple, mitjançant gravacions de vídeos, elaborar llistats de libres             
més votats en funció del perfil lector de l’alumnat), donar pautes a les famílies per afavorir la lectura                  
a casa, etc. 
9. Potenciació de l’ús de la biblioteca a l’hora del pati 
10.Utilització de la biblioteca durant l’horari lectiu com a font de recursos variats i espai que propicia                 
l’ús de metodologies més variades. 
11.Manteniment de les biblioteques d’aula en bon estat (lliures de brutícia i paperassa) al llarg del                
curs i reparació dels possibles desperfectes. 
12.Col·laboració amb l’AMPA en les seves iniciatives de potenciar la lectura mitjançant la utilització              
del llibre digital 
 
3.2. Pla d’impuls de les llengües estrangeres 
➢ Objectius:  

○ Millorar la competència en llengües estrangeres (Objectiu del PdD). 
○ Reduir les mancances que manifesta el nostre alumnat a nivell de comunicació en             

llengua anglesa. 
○ Garantir l’aprenentatge de la llengua francesa com a optativa al llarg de l’ESO i de               

batxillerat 
➢ Indicador:  

○ Índex d’alumnat de 4t d’ESO amb resultats situats fora de la franja baixa quant a               
l’assoliment de la competència lingüística en llengua anglesa (RES-4) 

○ Índex d’alumnat que es presenta a les proves DELF de tot l’alumnat del nivell que fa                
francès. 

○ Índex d’alumnat que es presenta a les proves DELF que les supera  
➢ Actuacions: 
1. Participació en projectes amb d’altres centres educatius on la llengua d’aprenentatge i de 

comunicació sigui l’anglès o el francès 
2. Realització d’una estada de 7 dies en un país de parla anglesa 
3. Participació en les activitats i implementació dels compromisos  derivats de la pertinença al 

GEP 
4. Realització d’activitats de divulgació de la llengua i literatures angleses i franceses a l’institut. 
5. Col.laboració amb el professorat de llengua anglesa de les escoles de primària del municipi a 

través d’alumnat del servei comunitari de 3r d’ESO. 
6. Creació de llocs estructurals AICLE dins les especialitats amb places vacants i que 

imparteixen matèries comunes a l’ESO i el batxillerat: Biologia i geologia, tecnologia i 
educació física. 
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7. Sol.licitud d’un/a auxiliar de conversa en llengua anglesa per a treballar l’expressió i la 
comprensió oral en grups reduïts. 

 
 
3.3. Pla de millora de l’expressió escrita 
La memòria 2016-17 indicava la necessitat de dur a terme tres actuacions en el marc del pla per a la                    
millora de la expressió escrita: 
a) Inclusió en la programació dels diferents departaments no lingüístics el títol dels treballs              
trimestrals que comportin redacció. 
b) Promoció de l’ús regular de la caixa d’eines. 
c) Consolidació el seguiment trimestral del grau de compliment dels acords (treballs trimestrals que              
comportin redacció, 1 punt de la nota dels exàmens destinat a la valoració de l’expressió escrita i                 
utilització de la caixa d’eines. 
 
➢ Objectiu: Conscienciar de la importància d’escriure de manera correcta 
➢ Indicador: RES10 Proves de CCBB - resultats de les activitats d’expressió escrita 
➢ Actuació: Diferenciació dins dels criteris de correcció de les proves avaluables escrites d’un punt 

sobre 10 corresponent a la correcció ortogràfica i sintàctica. 
 
➢ Objectiu: Dotar l’alumnat d’eines metodològiques per al desenvolupament adequat de la 

competència en expressió escrita. 
➢ Indicador: RES10 Proves de CCBB - resultats de les activitats d’expressió escrita 
➢ Actuació: Promoció de l’ús regular de la caixa d’eines 
 
➢ Objectiu: Establir un programa de pràctica habitual de l’escriptura que contempli el treball de 

diferents tipologies textuals dels diferents àmbits del coneixement. 
➢ Indicador: RES10 Proves de CCBB - resultats de les activitats d’expressió escrita 
➢ Actuació: Inclusió en la programació dels diferents departaments no lingüístics el títol dels 

treballs trimestrals que comportin redacció 
 
3.4. Pla d’enquestes per al curs 2017-18 

➢ Objectiu: copsar el grau de satisfacció dels diferents sectors de la comunitat escolar sobre el 
servei que es rep, el clima de centre, les condicions de treball, l’assoliment de les 
expectatives, etc 

➢ Indicadors: 
○ Índex general de satisfacció de l’alumnat d’ESO i de 1r de batxillerat. (PRO-1) 
○ Índex general de satisfacció de les famílies (PRO-2 
○ Índex general de satisfacció del professorat (PRO-3) 
○ Índex general de satisfacció del professorat nouvingut per l’acollida rebuda (PRO-4) 
○ Índex de satisfacció amb la tasca docent (PRO-8).  
○ Índex de satisfacció amb la tasca de la persona tutora (PRO-9).  
○ Índex de satisfacció amb l’ambient de treballa l’aula (PRO-10).  
○ Índex de convivència en el conjunt del centre (PRO-11) 

➢ Actuacions: 
1. Revisió del contingut dels qüestionaris del curs anterior.  
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2. Utilització, sempre que sigui possible, de qüestionaris online, tot i oferir sempre l’opció de 
respondre en paper (professorat i famílies). 

3. Processament de les dades, edició dels resultats i lliurament al claustre i al consell escolar. 
4. Inclusió a la memòria del curs 2017-18 i publicació a la web. 
5. Utilització de la informació obtinguda per a enllestir les millores necessàries a través de la 

programació general del proper curs. 
La persona responsable de posar en marxa les diferents actuacions al llarg d’aquest curs és Sònia 
Ruiz 
 
 
3.5. Pla de formació  
Els objectius del Pla de formació 2017-18 són  

➢ Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del 
context educatiu 

➢ Vincular la formació al projecte educatiu de centre 
 
Per assolir aquests dos objectius les dues línies d’actuació principal són la formació interna de centre 
i el reconeixement del nostre centre com a centres formadors autoritzats pel Departament 
d’Ensenyament per al curs 17-18. 
 
a) Centre formador 
El passat mes de maig de 2017, la direcció de l’Institut Cubelles va sol.licitar al Dept. d’Ensenyament                 
el reconeixement com a centre formador d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació               
infantil i d’educació primària, de màster de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat,             
de formació professional, d’ensenyaments de règim especial i dels cursos de formació equivalents als              
efectes de docència. En la Relació de centres formadors autoritzats pel Departament d’Ensenyament             
17-18 corresponent als Serveis Territorials a Barcelona Comarques actualitzat a data 4/10/2017            
apareix l’Institut Cubelles. S’han ofert com a tutors i tutores de pràctiques diferents membres del               
claustre de les especialitats de cultura clàssica, geografia i història i psicopedagogia. La persona              
coordinadora de les pàrctiques serà la Pilar Cebrian. 
 
b) Formació Interna de Centre 
D’acord amb les conclusions de la formació realitzada durant el curs 2016-2017, cal complementar-la              
amb un curs de formació centrat en les estratègies de treball cooperatiu i en l’aplicació en projectes                 
concrets a partir del 1r trimestre del curs 2017-2018. 
 
➢ Objectius de la formació interna de centre: 
○ Elaborar i revisar activitats d’aprenentatge transversals de forma coordinada. 
○ Incidir en el suport a les necessitats individual d’aprenentatge en el marc de l’aprenentatge entre               

iguals 
○ Treballar estratègies de comprensió lectora entre iguals 
○ Implementar i revisar activitats de tutoria entre iguals. 

 
➢ Actuacions: 
○ Realització de sis sessions de formació 
1a sessió: marc referencial de l’aprenentatge cooperatiu: rellevància educativa i 
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potencialitat. mètodes i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 
2a sessió: tutoria entre iguals i programes educatius impulsats pel GRAI: Llegim en parella i Reading                
in pairs. 
3a sessió: L’avaluació del treball cooperatiu 
4a sessió: Atenció a la diversitat i aprenentatge entre iguals 
5a sessió: Posada en comú de les experiències d’aprenentatge entre iguals per a 1r i 2n d’ESO 
6a sessió: Posada en comú de les experiències d’aprenentatge entre iguals per a 3r, 4t d’ESO i 1r de                   
batxillerat. 
 

○ Elaboració d’activitats d’aprenentatge transversals de forma coordinada 
 

Nivell  Projecte Àrees participants Producte final 

1r ESO Orientació i representació de 
l’espai 

Geografia i història. 
biologia i geologia, 
tecnologia 

fabricació d’un 
estereoscopi 

2n ESO El camí de Santiago Llengua castellana, 
geografia i història 

web amb els diferents 
recorreguts del camí de 
Santiago 

2n ESO Mesurar l’ombra de 
l’equinocci de primavera 

Metamàtiques-tecnologia Exposició sobre 
equinoccis i solsticis. 
Participació projecte 

2n ESO Treball de síntesi de 2n 
d’ESO. Incorporar tècniques 
de treball cooperatiu 

totes les àrees  

3r ESO Anem de viatge Llengua anglesa, 
geografia i història 

 

4t ESO Projecte Buschenwald. 
Projecte de recerca de 4t 
d’ESO 

totes les àrees  

1r 
batxillerat 

Rúbrica del text 
argumentatiu. Comentari de 
text. 

Llengua catalana, llengua 
castellana i filosofia, 
història del món 
contemporani 

Rúbrica 
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4. Organització  
4.1. Horari del centre 
Determinats dies assenyalats, l’horari de la jornada escolar serà lleugerament més curta i finalitzarà 
a les 13 hores. En concret, el dia previ a l’inici de les vacances de Nadal (22 de desembre), el dia de 
celebració del Carnaval (9 de febrer), i el dia de celebració de la festa de Sant Jordi (23 d’abril). 
 
4.2. Horari d’atenció al públic de secretaria 
Dilluns a divendres de 9 a 13 hores (horari d’estiu) i, a més, de 15.30 a 17.30 hores els dimarts 
(horari d’hivern). 
 
4.3. Calendari del curs 2017-18 

Vacances i dies festius 

14/09/2017 Inici de les classes 

12/10/2017 Festa del Pilar 

13/10/2017 Dia de lliure disposició del centre 

1/11/2017 Tots Sants 

6/12/2017 Dia de la Constitució 

7/12/2017 Dia de lliure disposició del centre 

8/12/2017 Festa de la Immaculada 

23/12/17-7/01/18 Vacances de Nadal 

12-13/2/2018 Festa local (carnaval) 

24/03/2017-2/04/2017 Vacances de Pasqua 

30/04/2018 Dia de lliure disposició del centre 

01/05/2018 Dia del Treball 

22/06/2017 Final de les classes 
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AVALUACIONS 
ESO i 1r de batxillerat 
1a. avaluació: 14/09/2017 fins 8/12/2017 (12 setmanes) 
2a. avaluació: 11/12/2017 fins 16/03/2018 (11 setmanes) 
3a. avaluació: 19/03/2018 fins 15/06/2018 (12 setmanes) 
Recuperacions de matèries pendents d’ESO: 19-23/02/18 
 
2n BATXILLERAT 
1a. avaluació: 14/09/2017 fins 24/11/2017 (10 setmanes) 
2a. avaluació: 27/11/2017 fins 23/02/2018 (11 setmanes)  
3a. avaluació: 26/02/2018 fins 11/05/2018 (11 setmanes) 
 
Recuperacions de matèries pendents de 1r bat: 13/03/2018 
Recuperacions 2n bat: 14-18/05/2018 
Junta d’avaluació final ordinària: 22/05/2018 
Recuperacions extraordinàries 2n batxillerat: 11-15/06/2018 
Junta d’avaluació final extraordinària: 19/06/2018 
Proves d’accés a la universitat: 12-14/06/2018 
 
TREBALL DE RECERCA 2n BATXILLERAT 
Lliurament esborrany: 2a quinzena octubre 2017 
Lliurament de la memòria: 12/12/2017 
Exposicions orals: 18-19-20/12/2017 
 
TREBALLS DE SÍNTESI ESO 
1ESO: 29/11/17-5/12/17 (29/11-1/12/17 CdA Garrotxa) 

Sortida Font de la Canya 4/12/17  
2ESO: 21-25/05/18 (21-23/05/18 CdA Ripollès) 

Sortida Castellet 24/05/18 
3ESO: 11-17/04/18 (11-13/04/18 EdA Tremp) 

Sortida al Port de Segur de Calafell 16/04/18 
4ESO 
Projecte de recerca 4ESO 4-8/06/2018 
Viatge 4ESO 18-22/06/2018 
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4.4. Alumnat i la seva distribució per grups ( a 30/9/2017)  
 
 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 1BAT 2BAT 
2015-2016 95 89 88 72 68 46 
2016-2017 97 90 72 65 83 53 
2017-2018 91 103 86 59 75 60 
 
4.5. La plantilla del centre i les funcions  
 
# NOM ESPECIALITAT FUNCIÓ 

1 ARCE MARIN, Manuel MATEMÀTIQUES  
COORD. INFORMÀTICA 
CAP DEP MATEMÀTIQUES 

2 AVIÑÓ RIUS, Maria Antonia PSI  

3 BENITO IBÁÑEZ, Gemma TECNOLOGIA TUT.2ESOA 

4 CABAÑERO PAÑOS, Agustina ANGLÈS  CAP DEPT LLENGÜES ESTRANGERES 

5 CAPDET SARDA, Maria Neus GEOGRAFIA I HISTÒRIA  COORDINADORA D’ACTIVITATS 

6 CEBALLO GUARDIA, Noèlia ANGLÈS TUT. 4ESOB 

7 
CEBRIAN BURRIEL, MA 
PILAR PSI COORDINADORA ESO 

8 CODINA, JAUME RELIGIÓ CO-TUTOR 2ESOC 

9 
CONCEPCIÓN VILLAPLANA, 
Abel MATEMÀTIQUES TUT 1ESOA 

10 COSTA ROIG, Silvia  GEOGRAFIA I HISTÒRIA  TUT 2BATA 

11 
DOMINGUEZ CLAVER, 
Carmen  CULTURA CLÀSSICA   

12 GARCIA ACEITUNO, Pilar MÚSICA TUT 1ESOC 

13 GIBERT CAMI, Jaume  
L. CATALANA I 
LITERATURA  COORDINADOR LINGÜÍSTIC 

14 GIL ESCUDERO, NEUS ANGLÈS TUT 1BATB 

15 GOMEZ VILLALBA, Montserrat BIOLOGIA I GEOLOGIA   

16 GONZALEZ ROVIRA, Xavier 
L. CASTELLANA I 
LITERATURA  

CAP DEPT. CASTELLÀ 
TUTOR 4ESOA 

17 GUARDIA LLUCH, Jordi 
L. CATALANA I 
LITERATURA  SECRETARI 

18 
GUILLEN HERNÁNDEZ, 
Pascual EDUCACIÓ FÍSICA   

19 
IZAGUERRI SERRANO, 
Georgina BIOLOGIA I GEOLOGIA   

20 LLARGUÉS FAINÉ, Robert ECONOMIA COOR.PRÀCTIQUES EN EMPRESES 

21 LLUFRIU CUADROS, Sergio TECNOLOGIA TUT 3ESOC 

22 MARÍN RIPOLL, Gemma 
L. CATALANA I 
LITERATURA  

CAP DEPT LLENGUA CATALANA,  
TUT 1BATC 
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23 MARTÍ GARCÍA, Belén ANGLÈS  TUT.2ESOD 

24 MASCARÓS ROSARIO, Beatriz BIOLOGIA I GEOLOGIA  CO-TUTORA 1ESOA 

25 MASGRAU PEYA, Elisenda ANGLÈS  CAP D'ESTUDIS 

26 
MILAN GONZALEZ, Maria 
Carmen  

L. CASTELLANA I 
LITERATURA   

27 MILLAN CASCALLO, Manuel 
L. CASTELLANA I 
LITERATURA   

28 MOLINÉ BRULL, Antoni DIBUIX  CO-TUTOR 2ESO 

29 
MONTOYA CORONADO, 
Raquel 

L. CASTELLANA I 
LITERATURA  TUT 3ESOB 

30 MURCIEGO, CARLES TECNOLOGIA 
CAP DEPT. TECNOLOGIA, CO-TUTOR 
2ESOA 

31 NOGALES VALLS, Maria Neus FÍSICA I QUíMICA  
CAP DEPT. EXPERIMENTALS,  
TUT 1BATA 

32 NÚÑEZ CASTILLA, Montserrat MATEMÀTIQUES TUT1ESOB 

33 PACHÉS MORENO, Anna PSI  

34 PEREZ MASSANA, Ester DIBUIX  CAP DEPT EXPRESSIÓ 

35 PONS ROMA, Josefina 
L. CATALANA I 
LITERATURA   

36 RIUS SALVADOR, Ana FILOSOFIA  TUT2BATB 

37 
RODRIGUEZ SANCHEZ, M. 
Luisa  FÍSICA I QUíMICA  COOR RISCOS LABORALS 

38 ROIG CHERTÓ, Anna MÚSICA CO-TUTORA 2ESOB 

39 RUIZ CONESA, Sonia  GEOGRAFIA I HISTÒRIA  DIRECTORA 

40 SERRANO GARCÍA, Núria GEOGRAFIA I HISTÒRIA TUT 2ESOB, CAP DEPT SOCIALS 

41 TINAJAS RUIZ, Antonio  EDUCACIÓ FÍSICA  CAP SEMINARI EDUCACIÓ FÍSICA 

42 VAELLO MUÑOZ, Mariana ANGLÈS  TUT 2ESOC 

43 VIDAL, CARME MATEMÀTIQUES TUT 3ESOA 

44 VILAPLANA, Daniel FRANCÈS   

45 VISEDO GONZÁLEZ, NOEMI MATEMÀTIQUES COORD. PEDAGÒGICA 
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 4.6. Els equips docents 
Equip docent 1r d’ESO 
 1ESOA 1ESOB 1ESOC 1ESOD 1ESOR 
TUTORIA Abel Concepción Montse Núñez Pilar García   
LL. CATALANA Gemma Marín Gemma Marín Fina Pons Fina Pons Fina Pons 
L.CASTELLANA Xavi González Xavi González Xavi González María Milán María Milán 
MATEMÀTIQU Abel Concepción Carme Vidal Montse Núñez Carme Vidal Montse Núñez 
SOCIALS Núria Serrano Núria Serrano Núria Serrano Sílvia Costa Sílvia Costa 
ANGLÈS Elisenda Masgrau Elisenda Masgrau Elisenda Masgrau Tina Cabañero Tina Cabañero 

NATURALS 
Neus Benavent 
(Bea Mascarós) Georgina Izaguerri Georgina Izaguerri   

TECNOLOGIA Gemma Benito Gemma Benito Gemma Benito   
ED.FÍSICA Antonio Tinajas Antonio Tinajas Antonio Tinajas   
MÚSICA Pilar García Pilar García Pilar García   
VISUAL I PLÀS Antoni Moliné Antoni Moliné Antoni Moliné   

CIVE/RELIGIÓ 
Abel Concepción Montse Núñez 

Elisenda Masgrau 
/ Jaume Codina   

OPT1ESO Francès, Daniel Vilaplana   
OPT1ESO Hort, Montse Gómez/Lluïsa Rodríguez   
OPT1ESO Teatre en català, Gemma Marín   
OPT1ESO Construcció d'objectes, Gemma Benito   
OPT1ESO Gestió de les emocions, Antònia Aviñó   

 
Equip docent 2n d’ESO 
 2ESOA 2ESOB 2ESOC 2ESOD 2ESOR 
TUTORIA Gemma Benito Núria Serrano Mariana Vaello Belén Martí  
LL. CATALANA Jaume Gibert Jaume Gibert Fina Pons Fina Pons Antònia Aviñó 
LL.CASTELLAN María Milán María Milán Raquel Monotya Raquel Montoya Xavi González 
MATEMÀTIQU Manuel Arce Manuel Arce Carme Vidal Carme Vidal Montse Núñez 
ANGLÈS Tina Cabañero Tina Cabañero Mariana Vaello Mariana Vaello Neus Gil 
NATURALS Georgina Izaguerri Lluïsa Rodríguez Lluïsa Rodríguez Pascual Guillen  
SOCIALS Neus Capdet Núria Serrano Neus Capdet Belen Martí  
EDUCACIÓ 
FÍSICA Pascual Guillén Pascual Guillén Pascual Guillén Pascual Guillen  
MÚSICA Anna Roig Anna Roig Anna Roig Belén Martí  
TECNOLOGIA Gemma Benito Gemma Benito Carles Murciego Carles Murciego  

CIVE/RELIGIÓ 
Tina Cabañero Neus Gil 

Neus Gil /Jaume 
Codina Belen Martí  

OPT2ESO Francès, Daniel Vilaplana 

OPT2ESO Tsting Music, Tina Cabañero 

OPT2ESO Hort, Georgina Izaguerri 

OPT2ESO  Construcció d’objectes 2, Jaume Codina 

OPT2ESO English for life, Belén Martí  

OPT2ESO Composició i disseny, Ester Pérez 
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Equip docent 3r d’ESO 
 3ESOA 3ESOB 3ESOC 3ESOR 
TUTORIA Carme Vidal Raquel Montoya Sergi Llufriu  
LL. CATALANA Jaume Gibert Jaume Gibert Fina Pons Gemma Marín 
L.CASTELLANA María Milán Raquel Montoya María Milán Raquel Montoya 
MATEMÀTIQUE
S 

Carme Vidal 
Manuel Arce Abel Concepción Montse Núñez 

ANGLÈS Mariana Vaello Mariana Vaello Mariana Vaello Noèlia Ceballo 
NATURALS Montse Gómez Montse Gómez Georgina Izaguerri  
SOCIALS Sònia Ruiz Sònia Ruiz Sònia Ruiz  
EDUCACIÓ 
FÍSICA Antonio Tinajas Antonio Tinajas Antonio Tinajas  
VISUAL I 
PLÀSTICA Ester Pérez Ester Pérez Ester Pérez  
TECNOLOGIA Sergi Llufriu Sergi Llufriu Sergi Llufriu  

VALORS/REL 
María Milán Raquel Montoya 

Fina Pons / Jaume 
Codina  

OPT3ESO Francès, Daniel Vilaplana  
OPT3ESO Introducció a la cultura clàssica, Carme Domínguez  
OPT3ESO Emprenedoria, Robert Franquès  
OPT3ESO Mediació, Pilar Cebrián  
OPT3ESO Processos tecnològics, Sergi Llufriu  

 
Equip docent 4t d’ESO 
 4ESOA 4ESOB 
TUTORIA Xavi González Noèlia Ceballo 
LL. CATALANA Jaume Gibert Jaume Gibert 
L.CASTELLANA Xavi González Manolo Millán 
ANGLÈS Noèlia Ceballo Noèlia Ceballo 
MATEMÀTIQUES Noemi Visedo Abel Concepción 
SOCIALS Sílvia Costa Sílvia Costa 
EDUCACIÓ FÍSICA Pascual Guillén Pascual Guillén 

CIVE/RELIGIÓ 
Xavi González 

Neus Gil / Jaume 
Codina 

OPTATIVES  
FILOSOFIA Anna Rius 
FRANCÈS Daniel Vilaplana 
DIBUIX Ester Pérez 
ECONOMIA Robert Llargués 
TECNOLOGIA Carles Murciego 
INFORMÀTICA Sergi Llufriu (2 grups) 
LLATÍ Carme Domínguez 
FÍSICA-QUÍMICA Neus Nogales 
BIOLOGIA-GEOLOGIA Bea Mascarós (Neus Benavent) (2 grups) 
MÚSICA Pilar García 
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Equip docent 1r de batxillerat 
 1BATA 1BATB 1BATC 
TUTORIA Neus Nogales Neus Gil Gemma Marín 
ANGLÈS I Neus Gil Neus Gil Neus Gil 

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI Neus Nogales Neus Nogales Neus Nogales 

EDUCACIÓ FÍSICA Antonio Tinajas Antonio Tinajas Antonio Tinajas 

FILOSOFIA Anna Rius Anna Rius Anna Rius 

LL.CASTELLANA Manolo Millán Manolo Millán Manolo Millán 

LL.CATALANA Gemma Marín Gemma Marín Gemma Marín 

CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMB. Montse Gómez 
DIBUIX TÈCNIC I Ester Pérez 
ECONOMIA Robert Llargués 
ECONOMIA D'EMPRESA I Robert Llargués 
ESTADA EN EMPRESA Robert Llargués 
FÍSICA I Lluïsa Rodríguez 
FRANCÈS Daniel Vilaplana 
GREC I Carme Domínguez 
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Neus Capdet 
LITERATURA CATALANA Jordi Guardià 
LLATÍ Carme Domínguez 
MATEMÀTIQUES .APLIC.CCSS I Noemi Visedo 
MATEMÀTIQUES I Abel Concepción 
QUÍMICA I Neus Nogales 
SOCIOLOGIA Anna Rius 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL Carles Murciego 
LITERATURA UNIVERSAL Raquel Montoya 
BIOLOGIA 1 Neus Benavent 

 
Equip docent 2n batxillerat 
 2BATA 2BATB 
TUTORIA Sílvia Costa Anna Rius 
ANGLÈS Noèlia Ceballo Noèlia Ceballo 
HISTÒRIA Sílvia Costa Sílvia Costa 
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA Anna Rius Anna Rius 
LLENGUA CASTELLANA Manolo Millán Manolo Millán 
LLENGUA CATALANA Jordi Guardià Jordi Guardià 
CTMA II (GEOLOGIA) Montse Gómez 
DIBUIX TÈCNIC II Ester Pérez 
ECONOMIA D'EMPRESA II Robert Llargués 
FÍSICA II Lluïsa Rodríguez 
FRANCÈS Daniel Vilaplana 
GEOGRAFIA Neus Capdet 
GREC II Carme Domínguez 
HISTÒRIA DE L'ART Núria Serrano 
HISTÒRIA DE LA MÚSICA Pilar García 
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LITERATURA CASTELLANA Manolo Millán 
LLATÍ I Carme Domínguez 
MATEMÀTIQUES APLIC.CCSS Noemi Visedo 
MATEMÀTIQUES II Manuel Arce 
PSICOLOGIA Anna Rius 
QUÍMICA II Neus Nogales 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL II Carles Murciego 
BIOLOGIA II Neus Benavent 

 
4.7. Horaris del professorats i dels grups 
Horaris dels grups 
Horaris del professorat 
 
4.8. Calendari de reunions previstes 
4.8.1 Setmanals 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:15 
9:15 

 com.tut2  
dept. 

llengües 
estrangeres 

 

9:15 
10:15 

  Comissió 
activitats 

com.tut.1bat 
Dept.matem 

com.conv 
dept.VP 

10:15 
11:15 

  Dept.socials   

11:45 
12:45 

 
 

Dept.orien 
Dept.expre 

Dept.català 
com.tut.2bat   

12:45 
13:45 

Consell de 
direcció 

Dept.caste 
 com.tut3 

dept.edu.fís 
com.tut4 
dept.mat  

13:45 
14:45 

Equip 
directiu 

  dept.experi com.tut.1 

15:30 
17:30  

EQUIPS 
DOCENTS    
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4.8.2. Al llarg del curs  
 

Data Contingut 

19/09/2017 Concreció de les hores dels 30" / Comissiions 

26/09/2017 Equip docent 1ESO / 3ESO 

03/10/2017 Equip docent 2ESO/4ESO 

10/10/2017 Formació sessió 1 

17/10/2017 Claustre: aprovació PGA / Consell escolar 

27/10/2017 Preavaluació bat 

31/10/2017 Preavaluació ESO 

07/11/2017 Formació sessió 2 

14/11/2017 Comissions de treball 

21/11/2017 Formació sessió 3 

28/11/2017 Junta de la 1a avaluació 2bat 

05/12/2017 Comissions de treball 

12/12/2017 Juntes de la 1a avaluació ESO 

19/12/2017 Claustre / Consell escolar 

26/12/2017 NADAL 

02/01/2018 NADAL 

09/01/2018 CAD: seguiment dels grups de reforç / GEP 

16/01/2018 Equip docent 1ESO / 3ESO 

23/01/2018 Equip docent 2ESO/4ESO 

30/01/2018 Equip docent 1bat, 2bat 

06/02/2018 Formació sessió 4 

13/02/2018 FESTA Carnaval 

20/02/2018 Comissions de treballs 

27/02/2018 Formació sessió 5 

06/03/2018 Junta de la 2a avaluació 2bat 

13/03/2018 Recuperacions de pendents de 1bat / GEP 

20/03/2018 Juntes de la 2a avaluació ESO 

27/03/2018 Vacances Setmana Santa 

03/04/2018 Claustre 

10/04/2018 Equip docent 2bat 

17/04/2018 Equip docent 1ESO / 3ESO 

24/04/2018 Equip docent 2ESO/4ESO 

01/05/2018 FESTA 
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08/05/2018 Equip docent 1bat 

15/05/2018 Comissió pedagògica 

22/05/2018 Recuperacions 2 bat / GEP 

29/05/2018 Junta de l'avaluació final ordinària 2bat 

05/06/2018 Formació sessió 6 

12/06/2018 Comissions de treballs 

 

5. Activitats complementàries  
La proposta inicial d’activitats complementàries es pot consultar a l’annex 1 
 

6. Serveis 
6.1. Accés al llibre de text 
Aquest curs 2017-18 s’ha ofert la possibilitat d’adquirir els llibres de text pel sistema de reutilització                
de llibres amb l’empresa Iddink. Per poder gaudir d’aquest servei cal inscriure’s a l’AMPA de               
l’Institut que hi col.labora en la gestió de les comandes. 
 
Tammateix, el centre ofereix a les famílies amb dificultats econòmiques la possibilitat de gaudir del               
prèstec de llibres dels quals disposen els diferents departaments. Aquest préstec està sotmès a una               
resolució de la direcció prèvia petició per escrit i argumentada de la família i a un control mitjançant                  
un registre online dels llibres prestats i del seu retorn. 
  
6.2. Cantina  
D’acord amb les condicions de concessió del servei, la cantina està oberta des de les 8h del matí fins                   
les 12.30h i pot ser utilitzada per qualsevol persona que accedeixi al centre a fer una gestió. De les 8 a                     
les 9.30h, la direcció del centre ha acordat que pugui ser utilitzada per qualsevol persona aliena al                 
centre, sempre que entrin i surtin per la porta lateral que dóna accés a la cantina. 
 
L’alumnat només pot fer ús de la cantina a partir del senyal d’inici del temps d’esbarjo i fins que soni                    
el senyal que indica la seva finalització. L’alumnat de batxillerat en podrà fer ús fora del temps                 
d’esbarjo sempre que ho autoritzi un membre de l’equip directiu. L’alumnat que romangui a la               
cantina durant el temps d’esbarjo mantindrà net l’espai (les taules, el terra) fent ús de les papereres i                  
tindrà un comportament respectuós amb la resta d’usuaris, especialment pel que fa al soroll. El               
personal de la cantina es farà càrrec de l’ordre dins de l’espai. 
 
Si es produeix alguna incidència especial, seran ells els encarregats d’avisar immediatament al             
professorat de guàrdia o a un membre de l’equip directiu. 
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El servei de cantina va sortir a concurs el juliol de 2017. El servei ha estat concedit a Estefania                   
Castillo Castillo. En finalitzar el curs, es podrà aplicar una pròrroga d’un any.  
 
 
6.3. Biblioteca 
Estarà oberta cada dia durant el temps d’esbarjo amb un professor de guàrdia. L’alumnat hi podrà 
llegir, fer deures, connectar-se a Internet, o demanar llibres en préstec. 
 
L’alumnat que vulgui fer ús dels ordinadors s’ha de registrar en un full de control com en qualsevol 
aula d’informàtica. 
 
6.4. Taquilles 
Les instruccions i les condicions per llogar-ne una estan publicades a la web del centre.  
http://blocs.xtec.cat/iescubelles/2017/09/15/lloguer-de-taquilles-2017-18/ 
Tal com ja es va començar a fer el curs passat, els 10€ del lloguer se li han de pagar en metàl·lic als 
conserges del centre, que lliuraran un rebut. D’aquesta manera, seran els conserges els que portaran el 
control i registre de l’ús de les taquilles del centre. 
 
6.5. Competicions esportives durant l’esbarjo  
El departament d’educació física organitza competicions de futbol sala, bàdminton i ping pong durant              
el temps d’esbarjo. L’alumnat que vol participar-hi ha de pagar 1€ amb el qual és substitueix el                 
material fet malbé i es premia els àrbitres i els guanyadors (amb tiquets de consumició a la cantina). 
 
6.6. Guarda de bicicletes  
Cinc minuts abans que soni el timbre, el conserge obra la porta metàl·lica que hi ha a l’esquerra,                  
l’alumnat deixa la bici o el patinet i es torna a tancar la porta, que ja no s’obre fins l’acabament de les                      
classes. 
 

7. Ús social del centre 
És un dels objectius del projecte de direcció és impulsar els processos i les estructures participatives,                
que entre d’altres passa per obrir el centre al nostre entorn i afavorir l’ús social de les seves                  
instal·lacions, amb les dues condicions que estableix el decret d’autonomia de centres:  
1) Contractar (i lliurar còpia a la direcció del centre) de la pòlissa de responsabilitat civil per un                  
import mínim de 150.000€ per víctima i de 1.200.000€ per sinistre.  
2) Compensar al centre les despeses de llum.  
 
En aquest moment, ha demanat i utilitza el nostre centre només l’Ajuntament de Cubelles. Faran               
servir regularment l’aula d’informàtica i les dues aules de batxillerat que hi ha al costat per a la                  
realització de classes de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau                   
superior (en col·laboració amb l’IOC). Tot això, prèvia signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i              
l’institut. 
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L’horari serà el següent: 

Activitat  Dies de la setmana Aula Horari 

Preparació accés CFGM De dilluns a divendres  209 
213 

15.30-18.30 

Preparació accés CFGS    

 

8. Gestió econòmica  
Actuacions que s’han dut a terme durant l’estiu de 2017 

- Aïllament de l’aula de  música. S’ha realitzar el reforçament de la paret entre l’aula 2019 i 
l’aula 220. 

-  Instal.lació de la xarxa aturapilotes. 
- Contracte 1/2017 del servei de neteja del centre amb l’empresa Servinet. 
- Contracte 2/2017 del servei de cantina amb Estefania Castillo. 
- Adquisició de 40 ordinadors a l’empresa Telematic. 
- Revisió del contracte amb l’empresa que realitza el control de plagues a l’institut. 
- Insta.lació d’una nova aula d’informàtica a l’aula 203, amb 15 ordinadors. 
- Ampliació de l’aula d’idiomes amb la incorporació d’ordinadors nous. 

 
Actuacions programades pendent de realitzar 

- Subvenció de part de la estada en un país de parla angles: 200€ per a cadascun del dos millors 
alumnes de cada nivell 

- Material d’oficina bàsic per als departament 
- Adquisició de llibres de lectura obligatòria 
- Adquisició de llibres segons les peticions de l’alumnat 
- Substitució de la il.luminació alògena del gimnàs per una altra energèticament més eficient 

amb llums LED. Aquesta instal.lació la farà l’empresa Ribes Jordà. 
- Adequació de l’aula 218 com a aula ordinària (instal.lació de projector, pantalla i ordinador 

per al professorat) per part de l’empresa Telematic. 
- Revisió de les calderes per part de l’empresa Madacsa. 

 
D’altres actuacions 

- Instal.lació d’un projector i una pantalla a la biblioteca. 
- Substitució dels ordinadors de la biblioteca. 

 
 
 

 

Programació general anual de l’Institut Cubelles 2017-18            25 



 

 

 

 

 

 

9. Annexos 
Annex 1: Previsió d’activitats complementàries 
Previsió d’activitats complementàries 2017-18 
 
Annex 2: Agenda del curs 2017-18 
Agenda del mes de setembre 
Agenda del primer trimestre 
Agenda del segon trimestre 
Agenda del tercer trimestre 
 
Annex 3: Horari dels 30 minuts diaris de lectura silenciosa 
https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/document/d/1i9XJUuMVl1dF3HrhIWGouIDI0sN_2ht
WGobTQC2TjLw/edit?usp=sharing 

 
Annex 4: Programacions didàctiques 
Programacions didàctiques 2017-18 
 

 

Programació general anual de l’Institut Cubelles 2017-18            26 

https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/spreadsheets/d/1Q_tQXulDOhWZDnbCOroO-syW-ldyrfgZCYakPmq-KLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/document/d/1UZ0SEfIJhbZJ7OEv4w8rSDwet8CSkTHFzaPdGTkkFQQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/document/d/16Qrd4KaRcdT9F7iaDc6c9skZE61icf4XW91d09IDiqs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/document/d/1nJjg-c3d1bGqnsyhOQQij0PQptM92IqkeWZ72ESBHUo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/document/d/1mvi-znyEvcSPwtKYqxTgjOu39ZxNmRnpQj5si-hkfpk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/document/d/1i9XJUuMVl1dF3HrhIWGouIDI0sN_2htWGobTQC2TjLw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/document/d/1i9XJUuMVl1dF3HrhIWGouIDI0sN_2htWGobTQC2TjLw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B9wfyf909hdsRkM3bkNpTFEzREk

