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Descripció sintètica de l’experiència

Escola que ha reconvertit el seu horari per donar resposta a les necessitats de l’alum-
nat. Aquesta reconversió ha consistit en compactar l’horari lectiu de classes al matí fins 
a mitja tarda, convertint el menjador en temps educatiu. Després de dinar, el centre es 
manté obert amb activitats de tarda per a tot l’alumnat. Aquestes activitats són gestio-
nades per diferents entitats de l’entorn que donen continuïtat a allò treballat durant el 
matí a l’aula.

Àmbit educació a 
temps complet

 Enriquiment temps lectiu 

 Integració temps no lectiu 

 Connexió escola-entorn 

 Innovació educativa

Àmbit
territorial

 Municipi 

 Àmbit supramunicipal

Nivell 
educatiu

 Educació infantil 
(0 – 2 anys)

 Educació primària primer cicle 
(3 – 6 anys)

 Educació primària segon cicle 
(6 – 11 anys)

 ESO 
(12 – 15 anys)

 Formació post-obligatòria 
(> 16 anys)

 Formació d’adults
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DESCRIPCIÓ

Principals característiques 

L’escola Eduard Marquina és un centre obert a l’entorn. Es tracta d’una escola que ha redis-
tribuït els seus horaris, innovant amb què s’entén per temps educatiu i vinculant a les entitats 
del territori amb el projecte educatiu del centre.

La conversió dels horaris del centre es concreta en: 

• La compactació de les classes al matí
• La conversió de la sisena hora en menjador educatiu
• La realització d’activitats de tarda gratuïtes per a tot l’alumnat a càrrec de 3 entitats del 

territori

L’objectiu fonamental de l’Escola en transformar el seu horari és doble:

1. Fer front a l’elevat percentatge d’absentisme 

2. Garantir les mateixes oportunitats en el temps no lectiu

Els elements claus per a aconseguir aquest doble objectiu són:

 – La conversió del menjador en hora lectiva. Els alumnes no marxen a casa i, per tant, es 
garanteix que es quedin a l’escola per les activitats de la tarda.

 – La continuïtat de la jornada amb activitats extra-acadèmiques gestionades per entitats 
del territori dins el mateix centre.

Les activitats acadèmiques i extra-acadèmiques conflueixen en espai i contingut. Les activi-
tats de tarda a càrrec de les diferents entitats socioeducatives del territori es duen a terme en 
el mateix centre i, a més, estan relacionades amb els continguts de les assignatures del matí 
però amb una vessant d’educació en el lleure. Aquesta confluència esdevé possible amb la 
integració d’aquestes activitats dins el Projecte Educatiu del Centre.

Els destinataris de les activitats extra-acadèmiques són tot l’alumnat del centre, que gaudeix 
de plena gratuïtat1 de les activitats.

Procés d’implementació 

La transformació dels horaris de l’Escola es va iniciar fa 4 anys com a mecanisme per fer front 
a l’elevada taxa d’absentisme, que se situava en el 18%. Molts alumnes anaven a l’escola al 
matí però al migdia no es quedaven al menjador, dinaven a casa, i a la tarda ja no tornaven 

1   S’aplica 1 euro simbòlic a cada família pel menjador i l’activitat de tarda, independentment del nombre d’infants que tingui 
inscrits al centre, per tal de garantir la implicació en el projecte.
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a l’escola. Una de les raons per les que no es quedaven a menjador és per la dificultat de les 
famílies per pagar la part proporcional de la beca. 

Davant d’aquesta situació es va decidir  incloure el menjador com a hora lectiva i aconseguir, 
per una banda, donar resposta a la problemàtica de malnutrició al barri garantint una alimen-
tació equilibrada a l’alumnat i, per l’altra, garantir que l’alumnat es quedés al centre a la tarda. 
Actualment tot l’alumnat es queda a les activitats de tarda, promovent la igualtat d’oportuni-
tats entre els infants provinents de famílies que no poden assumir el cost d’activitats extraes-
colars.

Aquesta iniciativa va ser liderada per l’equip directiu del centre. Al principi van ser 2 les enti-
tats que van començar a gestionar les activitats de tarda, la Fundació Cet10 i el Casal dels In-
fants. Enguany s’ha afegit una tercera empresa que ofereix activitats extra-lectives d’anglès.

Funcionament del Programa

El menjador educatiu de l’Escola té el tret diferencial de la participació del professorat en 
aquest espai. No hi ha servei de monitors de menjador sinó que són els mateixos professors 
els que estan amb el seu grup d’alumnes, ja sigui abans d’entrar en el menjador, com en el 
moment de l’àpat. 

Fins al moment d’entrar en el menjador l’alumnat està amb el professor realitzant activitats 
a l’aula. En funció de l’edat realitzen diferent tipus d’activitats: des de joc al pati fins a càlcul 
mental, resolució de problemes o tallers de lectura, etc. En el moment de l’àpat, cada mestre 
comparteix taula amb el seu grup d’alumnes. 

Quant a organització, cada mestre fa entre 3 o 4 menjadors a la setmana. Sempre hi ha un 
mestre amb un grup d’alumnes, tot i que aquest variï en algun dels dies. L’hora de coordina-
ció del professorat, que normalment tenia lloc al migdia, ara s’ha redistribuït i els mestres es 
reuneixen diàriament en comissions, de manera que hi ha una rotació en funció si han d’estar 
presents o no al menjador.

De 14:30 a 16:00 tenen lloc les activitats de tarda. No es tracta d’activitats extraescolars, en 
què les famílies han d’inscriure als infants i han de pagar un quota. Són activitats que realitza 
tot l’alumnat i que es consideren part de l’horari lectiu del centre. Cada curs té una progra-
mació d’activitats definida de dilluns a dijous. Hi ha 4 activitats: dues de tipus aula, anglès i 
activitat artística, i dues de lleure esportives, piscina i multiesport. Hi ha altres activitats que 
es feien en horari de matí i que s’han passat a l’horari de tarda per a reduir la despesa del 
projecte com són la Coral, Piscina i el Programa MUSE. El divendres s’ofereix activitat de tarda 
voluntària, degut a que aquell dia una part important de l’alumnat d’origen musulmà va  a la 
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Mezquita. Aquesta activitat és voluntària i esta organitzada per l’AMPA. Hi ha una activitat de 
dansa, de zumba i dues esportives.

Finalment,  el centre es manté obert fora de l’horari lectiu fins a les 9 del vespre cada dia, i 
també durant els caps de setmana. En aquest sentit cal destacar la tasca de l’equip directiu 
per potenciar la connexió de  les famílies amb l’Escola. La direcció del centre organitza dife-
rents activitats que permeten apropar i connectar a les famílies entre elles i amb l’escola com 
són, per exemple, cursos de català per tal d’integrar a mares d’alumnes nouvinguts. Alhora, 
l’Escola actua com a assessora o facilitadora en el funcionament de l’AMPA, que a vegades 
presenta dificultats per demanar subvencions, entre d’altres. 

Agents implicats

L’impulsor de la iniciativa és la direcció de l’Escola que comparteix el lideratge amb el Consor-
ci d’Educació de Barcelona i el Districte de Sant Martí, i compta amb la implicació i participa-
ció de les entitats que organitzen les activitats de tarda.

A nivell de coordinació general, hi ha 2 Comissions de Seguiment del Projecte al llarg de l’any:

• Comissió de Seguiment amb representants del Consorci, del Districte de Sant Martí, del 
professorat de la mateixa escola i de l’escola Concepció Arenal, –que fa el mateix projec-
te– i de les entitats –Cet10 i el Casal dels Infants–. Es reuneixen 1 cop al trimestre i fan 
el seguiment  del funcionament del projecte, tracten les incidències i valoren possibles 
canvis i millores al programa.

•  Comissió de Seguiment amb representats del Consorci, del Districte de Sant Martí, de 
l’Escola Eduard Marquina i Concepció Arenal, sense les entitats. Es reuneixen també 1 
cop al trimestre.

A nivell de coordinació específica de l’Escola, la coordinació tècnica entre professorat i mo-
nitors es fa a través d’una reunió cada dos mesos per fer la programació de les activitats. 
Aquestes reunions garanteixen la continuïtat de les activitats entre el matí i la tarda i perme-
ten dotar de coherència el projecte. A més d’aquestes reunions, hi ha un espai de trobada en-
tre professorat i monitors/es diari, en el que el mestre/tutor fa el traspàs del grup d’alumnes 
al monitor per l’activitat de tarda. La llibreta diària és un instrument que utilitzen professorat 
i monitors per deixar constància de les incidències o temes específics dels infants al llarg del 
dia.

Un altre element que teixeix aquesta coordinació, sobretot en termes de la continuïtat entre 
les classes del matí i les activitats de tarda en un mateix projecte d’escola és l’entrada del 
professorat a les activitats de tarda un cop al mes, i l’entrada del monitor/a a l’aula en horari 
de matí un cop al mes. Aquesta entrada de professorat i monitors en les classes i activitats 
respectives s’ha introduït com a novetat al programa aquest any impossibilita no només con-
sensuar criteris i decisions sobre la pràctica educativa amb l’alumnat, sinó que a més reforça 
la idea d’un projecte conjunt.
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Mecanismes per garantir l’equitat

El Projecte de l’Escola, el menjador i les activitats de tarda, són gratuïtes per tot l’alumnat. S’ha 
establert el pagament d’un euro al dia per família que no té per objectiu finançar o cofinançar 
el projecte sinó d’establir un preu simbòlic per garantir la implicació i el suport de les famílies.

Hi ha el cas de famílies que no volen pagar la quantitat que s’estableix, tot i que el percentatge 
d’impagament és molt baix. Les raons d’aquest impagament són més històriques que econò-
miques, ja que abans de la posta en marxa del projecte les famílies no pagaven cap quota pel 
menjador. Tot i que la família no pagui però, cap infant es queda sense menjador ni activitat 
de tarda. 

El finançament del menjador i les activitats de tarda es fa fonamentalment amb fons del dis-
tricte de Sant Martí i del Consorci. Per altra banda, el pressupost del projecte contempla una 
quantitat suficient per cobrir els possibles impagaments per part de les famílies.

A més de les aportacions del districte i el Consorci, l’Escola, i concretament l’equip directiu, 
gestiona la cerca de més fons de finançament degut l’elevat cost del projecte. Així mateix, 
compta també amb l’aportació del 25% de la Fundació de Cet10, una de les entitats que gesti-
ona les activitats de tarda, i una dotació del Pla Català de l’Esport.

VALORACIÓ

Resultats obtinguts 

Després de 4 anys de funcionament del projecte s’han aconseguit els següents resultats:

• L’absentisme s’ha reduït del 18% al 5%, aconseguint un dels objectius prioritaris del pro-
jecte.

• L’accés a activitats de caràcter extra-lectiu com l’esport, la música o l’anglès per a tots els 
infants de l’escola.

• La conflictivitat entre els alumnes de menjador s’ha reduït exponencialment. 
• El vincle afectiu entre professorat i alumnat s’ha vist reforçat en compartir l’espai del 

menjador.

Amb tot, convé fer especial èmfasi en l’impacte de la conversió del menjador com a temps 
educatiu. S’ha convertit en una espai que afavoreix la connexió mestre-infant i permet parlar 
de temes que no es tracten a l’aula. Els infants busquen la conversa amb el mestre i es teixeix 
un vincle afectiu més fort. El professorat se sent més proper als alumnes i en millora la confi-
ança. A més, ha millorat la convivència entre els alumnes. Abans del projecte la pausa de men-
jador era de 2 hores i mitja i en el pati el portaven 2 monitores de menjador sense activitats 
programades, cosa que suposava una gran font de conflictes. Amb aquesta conversió doncs 
la conflictivitat entre els alumnes s’ha reduït en gran mesura. Alhora, incloure el menjador 
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com a temps educatiu ha estat clau en la lluita contra l’absentisme a l’Escola i possibilitar la 
continuïtat amb les activitats de tarda.

A nivell de resultats acadèmics la direcció considera que cal tenir més marge per veure l’im-
pacte del projecte en l’alumnat. Alhora, els resultats depenen molt del grup i és encara un 
repte el plantejar de quina manera es durà a terme l’avaluació d’aquests. La imatge de l’escola 
també s’ha vist millorada. L’elevat percentatge d’alumnat nouvingut, entre d’altres característi-
ques del centre, feien que l’escola no fos ben valorada per les famílies del barri. Amb la creació 
del projecte aquesta percepció ha canviat i l’escola ha començat a atraure més famílies tant 
del mateix barri com de barris veïns.

Factors clau d’èxit

L’èxit de la iniciativa respon a una estratègies, suma d’esforços i sinergies, d’entre les quals es 
poden destacar especialment 4 elements:

El lideratge de l’equip directiu, que actua com a agent clau en la coordinació entre profes-
sorat i entitats i qui s’encarrega de gestionar les activitats en horari no lectiu com els Casals 
d’estiu, de Setmana Santa, els campaments urbans, entre d’altres. A més, és l’agent que actua 
de node, que connecta les famílies amb l’Escola a través de la gestió d’activitats diverses per a 
pares i mares i, alhora, actua de facilitador per al bon funcionament de l’AMPA.

La implicació del professorat en la tasca de fragmentar i redistribuir les seves hores lliures i 
d’establir sinergies amb els educadors/es de la tarda per a garantir un projecte comú.

La integració de les activitats de tarda en el Projecte Educatiu de Centre, que ha contribuït a 
apropar les dues realitats, implicant als agents i pràctiques educatives de cadascuna i trans-
formant-les en un projecte d’escola.

La conversió del menjador en educatiu, és a dir, com a hora lectiva, i no com una opció a es-
collir, ha estat l’element clau que ha garantit que els infants es quedin a l’activitat de tarda.

Fortaleses, debilitats i reptes de futur del model

La posta en marxa del programa fa 4 anys ha permès consolidar-lo com a projecte innovador 
per a fer front a problemàtiques com l’absentisme, la malnutrició o la conflictivitat dels in-
fants del centre. Així mateix, el desenvolupament del projecte presenta beneficis fonamental-
ment, per a l’alumnat, i, alhora, per a les famílies i per al professorat i per a les entitats.

• Per a l’alumnat, la garantia d’una alimentació equilibrada, l’accés a un conjunt d’activitats 
en horari de tarda que pel context o condicions socioeconòmiques de les seves famílies 
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veurien limitat, i la millora del vincle amb els companys/es d’aula i escola i amb el profes-
sorat del centre.

• Per a les famílies, moltes d’elles amb situacions socioeconòmiques desafavorides, que 
tenen accés al menjador escolar i a activitats extra-lectives com els esports, les activitats 
artístiques o l’anglès a un preu simbòlic. 

• Per al professorat, l’enfortiment i enriquiment del vincle amb l’alumnat en compartir no 
només les hores de classe, sinó també l’espai de menjador, menys dirigit que les tutories 
i amb la possibilitat de tractar altres temes.

• Per a les entitats, que compten amb el suport del professorat per a programar les acti-
vitats i garantir la continuïtat entre matí i tarda, així com la comunicació d’incidències o 
aspectes rellevants de cada infant a través de la llibreta diària que permet la seva atenció 
personalitzada.

El projecte de l’escola esdevé un projecte viu i en creixement. Enguany s’ha incorporat una 
nova entitat a oferir activitats de tarda que enriqueix l’oferta d’activitats en aquesta franja. En 
concret, la nova entitat ofereix l’activitat d’anglès, que és molt valorada entre les famílies.

No obstant això, existeixen diferents elements que dificulten el projecte en certs aspectes:

• La coordinació i vincle entre el professorat s’ha vist perjudicat per la reestructuració 
dels seus horaris i l’eliminació de les hores lliures comunes en la franja del migdia. Els 
docents ara dediquen les hores de treball fora de l’aula a treballar en projectes concrets  
per comissions i en dies diferents,  però això dificulta trobar moments per la realització 
de reunions conjuntes

• La rotació del monitoratge de les entitats. El perfil jove del monitor/a i la poca quantitat 
d’hores que s’ofereix a nivell laboral contribueix a la manca d’estabilitat d’educadors/
es de les entitats. La incorporació constant de persones noves a l’equip en dificulta la 
cohesió a nivell intern així com el vincle amb els infants.

• L’elevat cost del projecte. La gratuïtat del menjador i les activitats de tarda per a tot 
l’alumnat comporta un elevat cost que, tot i el suport del Consorci i del Districte, l’Escola 
ha de buscar més fons de finançament per cobrir totes les despeses del projecte.

• La dificultat de mesurar l’impacte del projecte. És encara matèria de discussió identi-
ficar sota quins paràmetres es durà a terme l’avaluació de l’impacte del projecte, i com 
s’analitzaran els resultats acadèmics i educatius del mateix. 

Un dels principals reptes de futur del projecte és el de qüestionar si l’hora i mitja d’activitat 
no  lectiva fins les 16:00 de la tarda és suficient per a garantir la igualtat d’oportunitats. Una 
de les principals raons de la creació del projecte era garantir l’accés a activitats no lectives als 
alumnes amb famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides. Tenint en compte que 
les famílies en aquesta situació són la majoria en aquesta escola, per poder parlar d’igualtat 
d’oportunitats real cal preveure encara més  recursos per a garantir als seus fills/es un temps 
no lectiu de qualitat durant la tarda

Finalment, com a repte de futur ja no només de projecte sinó també d’Escola, cal plantejar 
com es durà a terme en els propers anys la fusió amb l’Escola Concepció Arenal i la creació 
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d’un Institut-Escola. Aquesta conversió comportarà la fusió d’alumnat, la fusió de claustres i 
d’espais que implicarà un redefinició del projecte d’acord amb les característiques dels dos 
centres.

ASPECTES RELLEVANTS PER AL MODEL D’ESCOLA 
A TEMPS COMPLET
El projecte de l’Escola Eduard Marquina constitueix una experiència que encaixa en molts 
aspectes dins el model d’educació a temps complet, d’acord amb els elements identificats per 
l’Elena Sintes:

1.  L’Escola està oberta i ofereix activitats de lleure educatiu més enllà de l’horari es-
colar per a tot l’alumnat de 14:30 a 16:00 de la tarda. Ofereix activitats de persona-
lització de l’aprenentatge, 2 dies a la setmana realitzen activitats de reforç en grups 
flexibles i tallers personalitzats a tots els alumnes de l’escola.

2.  Hi ha una oferta coordinada d’activitat lectiva i no lectiva coordinada per l’equip 
directiu i les coordinadores de les entitats. 

3.  S’ha dut a terme una reorganització funcional del centre. S’han flexibilitzat els hora-
ris del professorat i reconvertit el menjador en hora lectiva per tal de garantir la con-
tinuïtat amb les activitats de tarda.

4.  El Projecte Educatiu de Centre recull la connexió entre activitats lectives i no lectives, 
relacionant-les entre sí i establint un projecte comú i coherent.

5.  L’escola compta amb la col·laboració de l’entorn i cedeix l’espai a entitats socioedu-
catives del barri, com el CAU del Besòs, alhora que participa de projectes educatius 
territorials com la iniciativa dels patis oberts. L’escola es manté oberta de dilluns a 
dissabte de 8:00 a 21:00.

6. Existeix una taula de coordinació territorial. Concretament, les Comissions de Se-
guiment formades per representats de l’Escola, del Consorci, del Districte i de les 
entitats.

7. El temps educatiu s’organitza en base al treball per projectes, fet que facilita la cohe-
rència i continuïtat amb les activitats de tarda.

A més d’aquests elements, s’identifica algun dels criteri del model ETC en què s’ha de seguir 
treballant com:

8. El lideratge compartit: el grup coordinador està format per la direcció del centre, el pro-
fessorat i les entitats col·laboradores. Les famílies però, no hi estan representades. 
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Cal posar més èmfasi en la implicació de les famílies i la garantia d’horitzontalitat i compromís 
de tots els agents en el lideratge del projecte. Tenint en compte tots els aspectes esmentats, 
el programa de l’Escola Eduard Marquina compleix amb la majoria dels requisits de l’escola a 
temps complet i constitueix una experiència inspiradora per a altres centres educatius.

MÉS INFORMACIÓ:

Persona responsable del Projecte:

David Martín. Director de l’Escola Eduard Marquina 
Carrer de Jaume Huguet, 22, Barcelona 
a8002599@xtec.cat

Espai web de l’escola: 

http://blocs.xtec.cat/eduardmarquina/

Provença, 324 |  Tel. 934 588 700 | 08307 Barcelona

   educacio360.cat
info@educacio360.cat

 @educacio360
 educacio360


