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Introducció 

L’Institut Cubelles és un dels dos instituts de secundària públics de Cubelles i l’únic amb unes 

instal·lacions pròpies. És un centre de 3 línies d’ESO i 2 línies de batxillerat, tot i que el nombre de 

grups oscil· la en funció de la competència que ens fa l’altre centre públic de secundària (Institut Les 

Vinyes) les instal·lacions provisionals del qual estan a tocar del nostre centre. 

El centre està situat a la zona de la platja, una mica separat del nucli central de població i al costat 

d’una ampla zona esportiva que inclou un camp de futbol de gespa artificial i un altre de sorra, un 

poliesportiu cobert, pistes de tenis, de pàdel, frontó, de futbol sala, etc. Aquesta separació del centre 

del nucli de la població condiciona el comportament acadèmic del nostre alumnat (absentisme per 

les tardes) i probablement la participació en les activitats extraescolars que oferim. De cara al curs 

2012-2013, els Consells Escolars d’ambdós centres han demanat la jornada continuada i, 

francament, desconeixem quina incidència pot tenir, cas de ser concedida, en la participació de 

l’alumnat en les activitats extraescolars. 

El centre disposa d’unes instal·lacions acceptables. Les dues més rellevants són: 

1.  Una pista de futbol sala on estan inserits dos camps de bàsquet i dos camps de voleibol. 

2. Un gimnàs que fa de sala polivalent. En el seu interior tenim disposem de 4 pistes 

individuals de bàdminton o d’un camp de voleibol. El sostre es una mica baix per a la 

pràctica oficial d’aquests esports (el gimnàs també és sala d’actes), però és possible una 

pràctica a nivell escolar. Dins del gimnàs disposem també de 5 taules plegables de ping-

pong. 

Cubelles disposa d’una ampla oferta d’activitats físico-esportives  promogudes per nombrosos clubs 

i entitats que utilitzen una important xarxa d’instal·lacions esportives. Els esports que capten un 

major nombre de participants a Cubelles són el futbol, el bàsquet i el tennis. Tanmateix, en els dos 

darrers anys s’ha produït un increment  significatiu del nombre de noies que participen en activitats 

de voleibol que ofereixen AMPAS de primària i secundària. 

 

L’activitat esportiva a l’Institut Cubelles 

L’activitat esportiva que es desenvolupa a l’Institut Cubelles té lloc: 

1. Durant el temps d’esbarjo.  
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2. En activitats extraescolars. 

3. A través d’activitats puntuals proposades pel Consell Esportiu del Garraf en horari lectiu i 

no lectiu. 

 

1. L’activitat esportiva durant el temps d’esbarjo es responsabilitat del coordinador del PCEE 

(publicitat, inscripció, organització de la competició, seguiment dels resultats, manteniment del 

blog, etc.).  Al llarg del curs s’organitzen competicions de tres modalitats esportives: Futbol sala, 

bàdminton i ping-pong. Malauradament, no acabem de disposar de la massa crítica d’alumnat 

necessària per a poder encetar una competició de voleibol. La competició que arrossega una major 

varietat d’alumnat (per edats i per sexes) i una major estabilitat pel que fa al nombre de participants 

és el futbol. Pel que fa al bàdminton i al ping-pong, la participació d’un curs a l’altre pot oscil· lar 

moltíssim sense cap causa aparent. 

Des de meitat del curs 2010-2011, tota persona que s’apunta a una competició fa el pagament d’1 

euro. El cobrament d’aquest euro es justifica davant de l’alumnat per la necessitat de pagar uns 

premis (2 tiquets de cantina per a cada persona guanyadora en una competició individual o 

col·lectiva. Cada tiquet equival a dues consumicions, dos euros en total), de compensar la dedicació 

dels dinamitzadors (també amb tiquets de cantina) i de reposar el material que es fa malbé o que es 

perd (raquetes, pilotes, pitalls, volants, etc.). 

 

2. Les activitats esportives extraescolars 

Val a dir que l’oferta d’activitats extraescolars és coordinada per un organisme municipal (Espai 

Jove) que s’encarrega de publicitar les diferents activitats proposades pels diferents centres i 

entitats. Sovint, una entitat centralitza l’oferta d’una activitat per tal de què s’assoleixi un nombre 

mínim de participants que la faci possible. És el cas, per exemple a secundària, de l’activitat de 

voleibol femení, que fins aquest curs era proposada per l’AMPA de l’Institut Les Vinyes (activitat 

en la que participen alumnes de l’Institut Cubelles utilitzant les nostres instal·lacions) o l’activitat 

de futbol sala proposada per l’AMPA del nostre centre, en la que, almenys aquest curs, han 

participat alumnes de l’Institut Les Vinyes. 

En el cas del nostre centre,  les activitats extraescolars (bàsicament entrenaments de futbol sala) han 

estat organitzades fins ara per l’AMPA. De cara al curs 2012-2013, la previsió és que l’AEE 

s’encarregui de la gestió dels tres probables equips de voleibol femení que fins ara gestionava 

l’AMPA de l’Institut Les Vinyes. 
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3. Les activitats puntuals proposades pel Consell Esportiu del Garraf en horari lectiu i no lectiu 

Tot i que som conscients de les conseqüències econòmiques per a l’AEE (descens en la quantitat de 

la possible subvenció per part del PCEE) som partidaris de limitar la nostra participació a aquelles 

activitats en les quals la relació benefici/cost sigui el més gran possible. I quan parlem de cost no 

només ens estem referint al cost econòmic (per exemple, a l’hora de desplaçar un cert nombre 

d’alumnes) sinó al cost en termes de : 

• temps emprat (per alumnes i professors)  per tal d’assolir un determinat temps real  de 

pràctica,  

• esforç organitzatiu previ. 

• Grau d’incertesa pel que fa a la participació final de l’alumnat.  Qui més qui menys ja fa una 

activitat extraescolar (de caire esportiu, acadèmic, lúdic) i és gairebé impossible saber en 

realitat quants alumnes dels que inicialment han mostrat el seu interès participaran finalment 

en l’activitat.  Sovint ens hem de desdir pel que fa als compromisos de participació de 

l’AEE com a conseqüència d’aquesta poca serietat de l’alumnat. Aquesta situació és 

especialment determinant quan el nombre de nois i noies que podem mobilitzar no és gran 

com a conseqüència de les dimensions del nostre centre. 

Pel que fa a la nostra participació en les activitats durant l’horari lectiu organitzades pel Consell 

Esportiu del Garraf, entren en joc valoracions com ara el tarannà del nostre alumnat a qui va 

dirigida la proposta (per exemple, té sentit participar amb un grup on el 25-50% de l’alumnat no 

acostuma a fer classe d’EF?) i el trasbals que ocasiona al centre tota sortida (per exemple, 

l’absència del professorat acompanyant).  

 

Els objectius 

Sense excloure alguns dels objectius que ja contempla el PCEE (inclusió  de  l’alumnat nouvingut, 

foment de l’activitat física entre les noies, etc.) n’hi ha d’altres que per a nosaltres són fonamentals, 

com ara: 

1. Oferir un espai adient per a la pràctica d’activitats fisico-esportives que complementi 

l’oferta ja existent a Cubelles. 
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2. Posar a l’abast de tot el nostre alumnat la possibilitat d’incrementat el seu nivell diari 

d’activitat física en unes condicions de supervisió i control adients mitjançant les activitats 

de pati. 

3. Promoure l’organització d’activitats físico-esportives que afavoreixin la participació de 

l’alumnat sedentari o d’aquell alumnat que se sent exclòs de les activitats que organitzen 

clubs i associacions. 

 

Els agents actius 

Els agents actius de l’Institut Cubelles  en l’assoliment d’aquest i d’altres objectius són: 

L’Associació Esportiva Escolar que ofereix cobertura legal i organitzativa alhora que aporta els 

recursos econòmics derivats de la possible subvenció per part del PCEE. 

L’AMPA que,  de la mateixa manera que l’AEE, ofereix cobertura legal i organitzativa. A final de 

curs, esbrina mitjançant una enquesta els desitjos de l’alumnat pel que fa a les possible activitats 

extraescolars de cara al curs vinent. 

L’Institut Cubelles que, en el marc de la seva autonomia (capítol 3 del Decret 102/2010, de 3 

d'agost, d'autonomia dels centres educatius) afavoreix l’ús social de les seves instal·lacions.  Aquest 

ús del centre s’està fent sense exigir cap mena de compensació econòmica pel material, les 

instal·lacions o els serveis utilitzats. 

El departament d’Educació Física, en general, i el seu professorat en particular que: 

• Inclou en el Projecte Curricular de Centre de la matèria d’EF la iniciació en esports que 

afavoreixen la participació de tots, especialment de les noies (voleibol, bàdminton, ping-

pong). 

• Promou la participació de l’alumnat del centre  en les activitats esportives de pati i 

extraescolars. 

• Regula i supervisa les activitats de pati alhora que complementa l’actuació dels 

dinamitzadors. 

• Manté les instal·lacions, com ara el pintat dels camps de joc dels diferents esports. 

El coordinador del PCEE al centre, que suma a les seves actuacions com a membre del departament 

d’EF, les que es deriven del càrrec de coordinador del PCEE i de president de l’AEE. 
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Els recursos materials 

Tal com s’ha explicat a la introducció, les instal·lacions esportives de què disposa l’Institut 

Cubelles són molt adients. A més, disposen d’un enllumenat  que fa possible la pràctica d’activitats 

durant l’horari d’hivern. 

L’increment de les activitats que es duen a terme al centre obligarà, de cara al curs 2012-2013,  a 

que l’ús de les instal·lacions sigui acordat entre els diferents usuaris (AEE, AMPA i d’altres) i la 

direcció del centre, de manera que els espais que fa servir cadascú (gimnàs, pista de ciment) i els 

horaris (durant la setmana lectiva i els dissabtes) s’ajustin a les necessitats derivades del tipus 

d’activitat i de l’edat dels participants. 

Quant al material esportiu (fungible), la subvenció del PCEE i una gestió acurada de les decisions 

de compra fan que no sigui cap problema per al desenvolupament de les activitats de l’AEE. 

 

Els recursos econòmics 

El principal criteri a l’hora de decidir l’organització d’una activitat físico-esportiva ha de ser la seva 

autofinanciació. Dit d’una altra manera,  els ingressos generats pels participants en les activitats han 

de compensar les despeses. Entre aquestes despeses, cal incloure l’ús de les instal·lacions i dels 

serveis de l’Institut Cubelles (per exemple, l’enllumenat). 

En aquest moment, la principal font d’ingressos de l’AEE és la subvenció del PCEE. Aquesta 

subvenció es destina fonamentalment a la compra de material fungible. Aquest material fungible 

s’utilitza directament durant les activitats que organitza l’AEE o té per objectiu la promoció de 

determinats esport amb la finalitat de provocar l’interès per part del nostre alumnat.  

Quan ha estat possible,  la subvenció ha estat destinada a la compra de material no fungible 

imprescindible per a fomentar determinades activitats (l’exemple més paradigmàtic és l’adquisició 

de 5 taules de ping-pong). 

Altres fonts d’ingressos són les quotes testimonials que fa l’alumnat que participa en les activitats 

de pati. 

L’organització d’activitats extraescolar que comporten despeses importants com els pagaments a 

monitors i monitores i que són possibles gràcies al cobrament de quotes d’un import rellevant té el 

problema de l’estabilitat dels ingressos. Mentre és molt fàcil saber quines seran les despeses 

mensuals, els ingressos depenen dels participants en l’activitat i el seu nombre pot variar al llarg del 
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curs. Si la variació és a l’alça, l’activitat genera beneficis, però, si és a la baixa, genera unes pèrdues 

que només poden ser compensades amb un increment de les quotes. Malauradament, aquest 

increment de les quotes acostuma a genera desercions que, al seu torn, generen més dèficit i tornem-

hi a començar. Una manera de trencar aquest cercle és involucrant els recursos econòmics de l’AEE 

de manera que actuïn com a matalàs que garanteixi l’estabilitat de les quotes al llarg del curs 

escolar. Evidentment, això exigeix també un càlcul acurat del pressupost de l’activitat previ a la 

seva realització. 

Dins l’apartat de les despeses, també contemplem la possibilitat de l’ajut puntual a algun noi o noia 

per tal de garantir la seva participació en una activitat extraescolar.  Caldrà, però, desenvolupar un 

mecanisme de decisió que garanteixi l’objectivitat, especialment quan els potencials beneficiaris 

siguin nombrosos.  

 

L’avaluació 

L’avaluació de tot plegat té una doble vesant. D’una part, l’avaluació contínua que en fa el 

coordinador del PCEE durant el desenvolupament d’aquest projecte. D’altra, la posada en comú 

d’aquesta avaluació amb la que poden fer altres membres de la Junta Directiva de l’AEE. Finalment 

hi ha un rendiment de comptes  mitjançant la memòria anual que es presenta a l’assemblea ordinària 

de l’AEE, un moment adient per a la recollida de suggeriments. 


