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INTRODUCCIÓ 

 

L’escola Eduard Marquina es troba ubicada al barri del Besòs, al districte de Sant Martí. El 

barri acull un alt percentatge de població d’altres països i de treballadors no qualificats o 

a l’atur. L’habitatge és més barat que a altres zones de la ciutat i potencia la ubicació de 

famílies nouvingudes amb pocs recursos econòmics i que veuen l’escola com un medi de 

normalització de la seva situació. D’altra banda el barri és fronterer amb el terme 

municipal de Sant Adrià del Besòs, més concretament del barri de La Mina, la població del 

qual presenta en nombre significatiu problemes d’exclusió. Tanmateix mostra un tarannà 

i uns trets culturals i d’identitat molt definits.  

 

El nombre d’alumnes que presenten necessitats educatives especials o necessitats 

específiques de suport educatiu en sentit ampli és molt significatiu i així es tradueix en el 

freqüent baix nivell de competències que assoleixen, després d’una escolarització tardana 

i en alguns casos intermitent.  

 

Malgrat que les famílies en general manifesten interès perquè els seus fills i filles 

progressin acadèmicament, constatem que les seves expectatives freqüentment no 

coincideixen amb les que com a escola tenim per als nostres alumnes, i que no compartim 

criteris respecte al nivell d’exigència i d’esforç que requereix l’èxit acadèmic.  

 

L’anterior Projecte de Direcció (2016-2020) es va dissenyar tenint en compte els trets 

d’identitat que recollia el nostre PEC, aleshores recentment actualitzat:  

1. L'educació té com a fita primordial la formació integral dels alumnes. 

2. Entenem l'escola com una comunitat educativa dinàmica en la que hi participen 

els professors, els alumnes, les famílies i el personal no docent. 

3. A l'escola es respecten i potencien els valors democràtics i el pluralisme ideològic 

dels membres de la comunitat educativa. 
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4. L’escola vetlla perquè tot l’alumnat assoleixi les competències bàsiques de 

manera que progressin en el seu creixement personal, atenent les diferents 

necessitats educatives. 

5. Com a escola catalana, la llengua vehicular i d’ensenyament és el català, tot i   

cercar l'assoliment d'una bona competència lingüística de les dues llengües 

oficials de Catalunya i ser sensibles a les llengües de l'alumnat nouvingut. 

6. L’ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació es considera 

com a eina habitual de treball en totes les àrees del currículum. 

7. Tractem especialment la música com a element enriquidor de formació, de 

comunicació i de coneixement de diferents cultures. 

8. Promovem els hàbits de salut i higiene mitjançant l’activitat física i els hàbits 

d’alimentació saludable, fent èmfasi a l’hora del menjador educatiu. 

9. Fomentem els coneixements, els procediments, els valors i les actituds que 

afavoreixen la preservació de l´entorn natural i la millora/cura de l´entorn físic i 

cultural proper. 

10. L’escola treballa per afavorir una actitud investigadora mitjançant un treball 

cooperatiu i competencial amb l’acompanyament de l’Institut de Ciències del 

Mar.  

11. L'escola col·labora amb les escoles, institucions, estaments i associacions que 

participen en el procés educatiu dels alumnes, especialment amb les de l’entorn 

més proper i en particular amb l’escola Concepción Arenal. 

Per ser fidels a aquests trets d’identitat, el Projecte de Direcció de 2016 es dissenyava amb 

la pretensió d’un lideratge fort i distribuït, la innovació educativa i el foment de les 

relacions entre família i escola. Amb l’ambició d’esdevenir un referent al barri, tant per la 

qualitat de l’ensenyament com per la formació en valors i el respecte, els objectius 

generals del Projecte eren la millora dels resultats educatius i de la cohesió social.  

  

Comptàvem, entre d’altres, amb el Projecte Integral per a l’Èxit Educatiu a la Franja del 

Besòs (PIEE), ja esmentat. Cal destacar, a més, que el Pla de Barris, que justament va iniciar 

el seu desenvolupament en 2016, coincidint amb l’inici d’aquell Projecte de Direcció, ha 
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reportat al centre una dotació de professionals i de recursos que ha tingut una repercussió 

molt positiva en el nostre centre.   

DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE 

Passo a assenyalar els resultats obtinguts en relació amb els indicadors d’avaluació de 

mandat que havia previst a l’anterior Projecte de Direcció:  

Indicadors d’avaluació del mandat 
 

Resultats obtinguts 

OBJECTIU ACCIÓ INDICADOR 
Millorar el nivel 
competencial en 
llengües i 
matemàtiques dels 
alumnes 

Treball 
competencial 
Treball per tallers i 
grups flexibles de 
l’expressió oral i 
escrita. 
Treball en tallers i 
grups reduïts del 
càlcul mental i de la 
resolució de 
problemes 

Reduir al 25% els 
alumnes amb 
resultats a la 
franja baixa i per 
tant augmentar la 
franja mitja i 
mitja-alta a les 
proves de CB. 

Evolució desigual 
segons els cursos, però 
hi ha una clara 
tendència a la millora. 

Reduir l’absentisme Seguiment diari de 
les absències. 
Intervenció de la TIS 
amb les famílies. 
Trucades 
telefòniques 
diàries. 

Reduir per sota 
del 5% la taxa 
d’absentisme. 

Globalment assolit a 
l’educació obligatòria 
(primària) però no a 
tota l’educació infantil 

Impulsar l’acció 
tutorial 

Hora de tutoria de 
grup i individual 
establerta a l’horari 
de cada grup. 

Arribar al 100% 
dels alumnes a les 
tutories 
individuals de P4 
a 6è 

S’ha assolit amb 
resultats molt positius. 
A més s’ha 
implementat l’Aula 
petita del Programa 
Escolta’m de P4 a 6è. 

Reduir el temps 
dedicat a 
cobraments de 
menjador/material 

Establiment d’una 
nova dinámica a 
l’hora de gestionar 
els pagaments. 
Compliment dels 
horaris dedicats a 
aquestes gestions. 

Augment del 
temps dedicat per 
part de l’equip 
directiu a 
aspectes 
pedagògics. 

S’ha reduït 
significativament el 
temps dedicat a 
gestions de 
cobraments/menjador, 
respectant els horaris 
de secretaria i ha 
permès dedicar més 
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Analitzant, curs a curs, l’evolució dels nostres resultats durant el període de vigència de 

l’anterior Projecte de Direcció, destaquem alguns elements: 

Curs 2016-2017 

El rendiment acadèmic de l'Educació Primària es troba al 63,82%, per sota de la mitjana 

dels centres de la mateixa tipologia (79,7%).  

 

En les proves de competències de 3r baixen els resultats de forma significativa, fins al punt 

que el percentatge de superació és aproximadament la meitat del curs anterior en totes 

les àrees. Hi ha, en canvi, una millora generalitzada en les proves de 6è. 

Claustre 
pedagògic 
mensual. 

temps a aspectes 
pedagògics 

Consolidar la línia 
pedagógica de P3 a 
6è 

Programació 
conjunta dels 
objectius i 
continguts. 
Programació de 
reunions 
exclusivament 
pedagògiques per 
tractar aquest 
tema. 

Increment dels 
espais de trobada 
entre mestres 
d’infantil i 
primària. 

Hem incrementat les 
reunions 
pedagògiques 
prioritzant aquestes 
trobades. Actualment 
ens trobem en un 
moment de 
consolidació de la línia 
d’escola després de 
tres cursos de 
començar una línia de 
treball per ambients i 
espais des de baix a 
dalt.  

Impulsar la 
participació de les 
famílies 

Activitats escolars 
obertes a les 
famílies. 
Programació 
d’activitats amb les 
famílies. 
 

Augment 
d’activitats 
obertes a les 
famílies. 
Augment 
d’activitats 
programades amb 
famílies. 
Increment de 
l’assistència de 
les famílies a les 
activitats obertes. 

Augment molt 
important de la 
participació i 
implicació de les 
famílies. L’assistència a 
les reunions 
informatives generals 
ha augmentat un 25%, 
a la recollida 
d’informes trimestrals 
un 50% i a l’espai de 
famílies un 70%  
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Quant a l’absentisme, es manté en xifres millorables, però som conscients que hi ha un 

absentisme de tipus “estructural” que serà molt difícil de reduir. En tot cas, calia 

contextualitzar les dades en els esdeveniments que van derivar en la fugida d’algunes 

famílies gitanes del barri, i que van tenir molta repercussió sobre l’assistència de l’alumnat. 

No es redueixen els retards, si bé millora la conscienciació d’algunes famílies amb la 

intervenció de la TIS i del promotor.  

 

La participació de les famílies encara és molt inferior a la desitjada, però s’arriba ja a més 

del 75% d’assistència en algunes de les activitats obertes. 

 

 

Curs 2017-2018 

El rendiment acadèmic de l'Educació Primària baixa molt lleugerament (62,41).  

 

En les proves de 3r es mantenen els baixos resultats en matemàtiques, però hi ha millores 

molt notables en català i castellà, que doblen les xifres de superació del curs anterior. En 

sentit invers, però, ara és en les proves de 6è on es produeix un empitjorament de resultats 

en totes les àrees.  

 

No hi ha canvis significatius en les dades d’absentisme.  

 

Intensifiquem les accions per assegurar-nos que tot l’alumnat de 6è fa preinscripció per a 

ESO i s’aconsegueix en un 100%.  

 

També es dona un impuls significatiu a les activitats de tarda.  

 

 

Curs 2018-2019 

El rendiment acadèmic de l'Educació Primària puja al 68.75%. 
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No hi ha hagut proves de 3r.  

 

La millora en les proves de 6è és molt rellevant, si bé hi ha un petit retrocés en anglès, 

millorem de forma notable en la resta de proves i de forma extraordinària en castellà, on 

passem del 15% del curs anterior al 63,16% i ens acosten a la mitjana de centres en aquesta 

àrea.  

 

Hi ha una lleugera reducció de l’absentisme; es constata que ens mantenim per sota dels 

centres de la mateixa tipologia, la qual cosa entenem que s’explica entre d’altres pel PIEE.  

 

Es constitueix una nova junta directiva de l’AMPA i es crea un espai de famílies.  

  

 

Curs 2019-2020 

La singularitat d’aquest curs, afectat de manera dramàtica per la pandèmia Covid19 i que 

ha obligat al tancament dels centres educatius des del 14 de març, perjudica la continuïtat 

educativa dels nostres alumnes, com ja està perjudicant greument el seu estat emocional. 

Tot i així durant els dos primers trimestres hem observat una evolució positiva i una 

consolidació dels resultats de cursos anteriors. No podem analitzar els resultats de la prova 

d’avaluació de 6è al haver quedat suspesa. Com en cursos anteriors tampoc s’han fet les 

proves de 3r. 

També s’ha reduït lleugerament l’absentisme. És el primer curs que durant més d’un dia 

ha assistit la totalitat de l’alumnat a l’escola. Durant el segon trimestre també havíem 

aconseguit reduir els retards a l’hora d’entrada. Ens movem en uns percentatges 

d’absentisme que han passat del 18% de fa 10 anys a un màxim del 5% durant els darrers  

cursos. Assolir aquesta fita és el resultat d’un treball diari amb les famílies i els alumnes i 

ara hem d’aconseguir l’objectiu de mantenir-ho. 
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Ha augmentat significativament la participació de les famílies a les activitats de l’escola 

(col·laboració amb les festes de la Castanyada i Carnaval), l’assistència a les reunions i 

entrevistes programades així com a l’Espai de Famílies dinamitzat per l’Educadora Social i 

TIS del Pla de Barris.  

També cal destacar el comportament, l’agraïment, la comprensió i la col·laboració del 

100% de les famílies durant aquest temps de confinament en tots els aspectes 

(comunicació, lliurament de targetes menjador, lots de material i dispositius, interès per 

l’aprenentatge i realització de tasques, etc) 

Ha millorat considerablement la relació i comunicació amb totes les famílies des del 

confinament així com el vincle amb alguns alumnes en concret. Aquest aspecte és molt 

positiu per al futur dels propers cursos perquè partirem amb un augment de la confiança 

mútua.  

 

 

 

En síntesi, analitzada l’evolució del nostre centre al llarg dels quatre anys de vigència del 

mandat que ara finalitza, crec que puc afirmar que, tot i que els resultats de la nostra 

escola en alguns aspectes es mostren encara inferiors als de la mitjana de centres de la 

mateixa tipologia, s’ha evolucionat positivament. En aquest sentit cal assenyalar que el 

nombre d’alumnes de necessitats educatives específiques derivades de situacions 

socioeconòmiques desfavorides i d’alumnes estrangers s’ha incrementat 

significativament, i que, tot i que molts no computen ja com de nova incorporació, els 

freqüents retorns al país d’origen afecten la regularitat de la seva escolarització i incideixen 

sobre el domini de les llengües i sobre els resultats acadèmics. També cal esmentar aquells 

alumnes amb nacionalitat espanyola que desconeixen les dues llengües cooficials i que es 

troben amb les mateixes dificultats pel que fa a aquests aprenentatges. 
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OBJECTIUS A ASSOLIR, ESTRATÈGIES I INDICADORS 

 

Els nostres objectius són, de nou, la millora dels resultats educatius i de la cohesió social. 

Per dissenyar-los partim dels objectius establerts pel Departament d’Educació, que 

considera com a prioritat desenvolupar un sistema educatiu: 

- fortament competencial,  
- amb capacitat d'adaptació als canvis,  
- que posi l'alumne com a protagonista actiu del seu procés d'aprenentatge i 
- que desenvolupi la seva capacitat crítica en una societat democràtica.  

I essent coherents de nou amb les línies estratègiques dissenyades pel Departament, 

entenem que el nostre projecte ha de reforçar: 

- La nostra autonomia, que es concreta, entre d’altres, en el PIEE.  
- La implicació i compromís de tot el professorat en el projecte educatiu del centre. 
- El lideratge distribuït.  
- La coordinació i el treball en xarxa amb les entitats del barri i la resta d’escoles del 

Districte, per avançar en el compartiment d’objectius, recursos i capacitats. 
- La coordinació amb els centres de secundària als quals estem adcrits per tal de 

garantir la continuitat i coherencia de la nostra acció educativa.  
- La inclusió i el combat contra la segregació, tot garantint el dret a l'educació en 

igualtat d'oportunitats i eliminant tot tipus de violència.  
- La participació activa de les famílies. 
- La innovació en el procés d'ensenyament i aprenentatge. 

 

Com s’ha indicat abans, la pandèmia Covid19 ha tingut una repercussió evident sobre el  

rendiment acadèmic del nostre alumnat, però també, i sobretot, està incidint intensament 

sobre el seu estat emocional, i no dubtem que aquesta afectació s’estendrà durant un 

temps. A les dificultats que pot generar a qualsevol infant o adolescent un llarg 

confinament al domicili, cal afegir en el cas del nostre alumnat l’amuntegament en 

habitatges amb precàries condicions d’habitabilitat. Conviure en aquestes condicions, 

intentant fent deures sense ordinador ni tablet, sense connexió a internet, fins i tot sense 

paper i llapis, ha hagut d’augmentar la sensació de precarierat amb què ja viuen 

freqüentent. Caldrà veure fins a quin punt tot això no incrementa encara més un 
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sentiment de desvinculació escolar i no genera més absentisme i abandonament. Lluitar 

contra tot això serà la nostra prioritat en el futur immediat.  

 

OBJECTIU 1: Millorar l’organització del centre 

Estratègies Accions Responsable Recursos Temporització  Indicadors 
 20

21 
21 
22 

22 
23 

23 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualització 
del  PEC 

 

Revisió dels 
objectius 
generals 
d’escola 

Director/cap 
d’estudis/ 
secretari 

Document 
PEC 
anterior. 
Objectius 
generals 
anuals. 
Memòries. 

X    Grau d’adequació 
a la nova realitat. 

Disseny 
d’indicadors de 
progrés  

Director Indicadors 
establerts 
pel 
Departame
nt. 
Resultats de 
proves de 
CCBB. 
Avaluacions 
internes. 
Clima social 
a l’escola. 
Convivència 

X    Grau d’utilització 
d’aquests 
indicadors per a 
la millora. 

Disseny de 
criteris generals 
d’avaluació de 
l’alumnat  

Cap d’estudis Criteris 
d’avaluació 
del 
currículum. 
Ordre 
d’avaluació 

X    Grau d’aplicació 
d’aquests criteris 
dissenyats 

Disseny de 
mesures per 
atendre les 
necessitats 
educatives de 
tot l’alumnat  

Cap d’estudis Memòries. 
Horaris. 
Personal Pla 
de barris. 

X    Grau 
d’implementació 
d’aquestes 
mesures a la 
pràctica. 
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Desenvolupame
nt curricular de 
les àrees de 
llengua catalana 
i matemàtiques. 

Cap d’estudis Document 
del 
currículum 

X    Assoliment del 
desplegament 
curricular per 
dimensions a les 
àrees de llengua I 
matemàtiques I 
concreció a les 
programacions. 

Redefinició de 
l’estructura 
organitzativa 
per a la millora 
de resultats i el 
reforçament del 
lideratge 
distribuït 
 

Equip 
directiu i 
coordinadors 
d’etapa. 

Professorat 
implicat. 
Professional
s del Pla de 
Barris. 
Equip 
directiu. 
Comissions. 
Cicles i 
claustres. 

X    Grau d’elaboració 

Optimització 
dels recursos 
del centre 

Revisió de la 
relació activitats 
- ús dels espais  

Director Personal del 
Pla de 
barris. 
Espais 
disponibles. 

X
* 

X 
* 

  Augment del 25% 
d’utilització de les 
aules no 
adreçades a 
tutories. 

Coordinació i 
treball conjunt 
amb els 
serveis 
educatius i 
altres 
institucions de 
l'entorn 

Aprofitament 
dels espais de 
trobada amb 
resultats 
quantitatius i 
qualitatius. 

Director Espais de 
trobada. 
Serveis i 
institucions. 

X X X X Assoliment del 
75% d’objectius 
concrets marcats 
a l’inici 

Coordinació i 
treball conjunt 
amb l’escola 
Concepcion 
Arenal 

Consolidació del 
treball conjunt 
respectant 
l’autonomia i 
singularitat de 
cada centre. 

Director Coordinació 
entre 
escoles. 
Projectes 
compartits. 

X X X X Arribar al 100% 
de coordinació en 
aquells projectes 
compartits.  

Coordinació i 
treball conjunt 
amb els 
instituts 
adscrits 

Flux 
d’informació 
entre escola i 
instituts 
adscrits. 

Director/cap 
d’estudis 

Trobades 
personals. 
Visites. 
Traspàs 
d’informaci
ó. 

X X X X Arribar al 100% 
d’alumnat del 
nostre centre del 
que rebem feed-
back de la seva 
evolució. 
Augmentar un 
25% les reunions 
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*Dependrà de la continuïtat del Pla de Barris. 

 

OBJECTIU 2: Millorar els resultats educatius 

de caràcter 
pedagògic amb 
aquests centres. 
 

Retiment de 
comptes a la 
comunitat 
educativa 

Presentació 
d’indicadors a 
claustre i consell 
escolar, 
contextualitzats 
en el PdD per 
analitzar-ne 
l’evolució   

Director Reunions. 
Consell 
escolar. 
Claustre 

X X X X Realització del 
100% de reunions 
previstes per 
analitzar 
l’evolució dels 
indicadors. 

Estratègies Accions Responsable Recursos Temporització  Indicadors 
 20

21 
21 
22 

22 
23 

23 
24 

 

Intensificació 
d’estratègies 
per compensar 
els 
aprenentatges 
no 
suficientment 
desenvolupats 
en el curs 
2019-2020 
com  a 
conseqüència 
del 
confinament 

Diagnosi dels 
aprenentatges no 
desenvolupats. 
Programació 
d’activitats 
adreçades a 
assolir aquests 
aprenentatges. 

Cap 
d’estudis/coo
rdinadors 
d’etapa/tutor
s/es 

Memòries. 
Programac
ions. 
 

X    Acompliment del 
100% de les 
estratègies 
previstes per 
compensar els 
aprenentatges no 
desenvolupats 
durant el 
confinament. 

Increment de 
l’atenció a la 
diversitat 

Desdoblament de 
grups, atenció 
personalitzada, 
Escolta’m 
1,2,3 emocions 

Cap d’estudis Horaris. 
Equip 
educatiu 
(docents i 
PdB) 

X X X X Consolidació del 
percentatge de 
més d’un docent 
a l’aula o en petit 
grup a tots els 
cicles (sempre i 
quan no patim 
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*Dependrà de la continuïat del PIEE i/o de les instruccions d’organització d’aquestes 
activitats que tindrem durant el proper o propers cursos. 
 
 

una retallada de 
plantilla). 

Desenvolupam
ent d’activitats 
competencials 
en l’àmbit 
lingüístic 

Disseny 
d’activitats 
competencials 
coherents i 
seqüenciades per 
nivells. 

Cap d’estudis Currículu
m. Xarxa 
de CCBB. 
Document
s del 
Departam
ent (xtec) 

X X X X Augment del 5% 
de l’alumnat a la 
franja mitja-alta i 
alta a les proves 
de CCBB de 6è en 
l’àmbit de 
comprensió oral i 
escrita. Reduir 
per sota del 35% 
l’alumnat a la 
franja baixa. 

Desenvolupam
ent d’activitats 
competencials 
en l’àmbit 
matemàtic 

Disseny 
d’activitats 
competencials 
coherents i 
seqüenciades per 
nivells. Ambients, 
espais, grups 
reduïts. 

Cap d’estudis Currículu
m. Xarxa 
de CCBB. 
Document
s del 
Departam
ent (xtec) 

X X X X Augment del 5% 
de l’alumnat a la 
franja mitja-alta i 
alta als resultats 
gernerals de les 
proves de CCBB 
de 6è de l’àrea de 
matemàtiques 
Reduir per sota 
del 35% l’alumnat 
a la franja baixa. 

Desenvolupam
ent, en el marc 
del PIEE, de les 
activitats de 
tarda  

Consolidació de 
les activitats de 
tarda amb 
programacions 
coherents amb la 
línia d’escola i 
amb la demanda 
de professionals 
qualificats.  

Director/Cap 
d’estudis/ 
Secretari/ 
Tutors/ 
Monitors. 

Programac
ions. 
Monitorat
ge. Tutors. 

X * * *  100% de 
continuïtat I 
coordinació amb 
la línia d’escola. 
*Si es garanteix la 
continuïtat del 
PIEE. 

Seguiment 
singularitzat 
de l’alumnat 
del Pla de Xoc 

Establiment de 
mecanismes de 
seguiment de 
l’alumnat de 1r 
d’ESO provinent 
de la nostra 
escola. 

Cap 
d’estudis/Ed 
social/TIS/ 
Promotor. 

Traspàs 
d’informac
ió dels IES 
a l’escola. 
Informes. 
Trobades. 

X X X X Arribar al 100% 
de retorn 
d’informació de 
qualitat de 
l’alumnat de Pla 
de Xoc per part 
dels centres de 
secundària. 
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OBJECTIU 3: Millorar la cohesió social 

Estratègies Accions Responsable Recursos Temporització  Indicadors 
 20 

21 
21 
22 

22 
23 

23 
24  

Establiment de 
nous mecanismes 
de comunicació 
amb les famílies I 
alumnes 

Comunicació 
per correu 
electrònic 
amb el màxim 
de families i 
alumnes 

Equip 
directiu i 
tutories 

Eines digitals. 
Entorns 
virtuals. Bloc. 
Correu 
electrònic 

X X   Arribar al 75% 
de famílies 

Acompanyament 
emocional de 
l’alumnat i de les 
famílies 

Consolidació 
de l’aula 
petita del 
programa 
Escolta’m i de 
l’espai 
familiar. 

ED I SSAE Aula petita. 
Intevenció de 
la professional 
SSAE amb 
l’alumnat I 
famílies. 

X * * * Arribar al 
100% de 
l’alumnat que 
assisteix a 
l’aula petita o 
rep atenció 
per part de 
l’especialista 
SSAE en el cas 
de P3. 
Augmentar un 
15% 
d’assistència 
de famílies a 
l’espai 
familiar. 
*Amb la 
continuïtat 
del Pla de 
Barris. 

Augment de la 
implicació de les 
famílies a la vida 
del centre  

Sol·licitar la 
col·laboració i 
participació 
de les famílies 
a les diferents 
actvitats de 
l’escola 
(festes, 
activitats 
lectives, 
AMPA, etc) 

ED, ES I TIS Festes 
obertes. Espai 
de familiar. 
Xerrades.  

X X X X Augment del 
10% de 
famílies que 
participen 
activament 
respecte als 
cursos 
anteriors. 

Prevenció 
del’absentisme i 
consolidació del 
percentatge 

Seguiment i 
control diari 
de 
l’assistència 

ED, ES, TIS i 
Promotor 

Comunicació 
diària. 
Professionals 
del PdB. 

X X X X No superar el 
5% 
d’absentisme 
a Primària i 
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actual 
d’assistència. 
Reducció dels 
retards. 

amb 
trucades, 
citacions per 
part de 
tutoria i 
direcció en 
quant 
detectem un 
percentatge 
superior al 
5%. 

Citacions dels 
tutors i 
Direcció. 
Protocol 
d’absentisme. 

reduir-lo per 
sota del 10% 
a Infantil. 
 
Reduir un 
15% els 
retards als 
matins. 

 
 
 
 
 
 
 
Desenvolupament  
del projecte de 
convivència     
 
 
 

Difusió del 
Projecte 
entre 
l’alumnat del 
cicle superior 

Tutors/es PdC i 
desplegament 
d’aquest. 

X X X X Arribar al 
100% 
d’alumnat de 
cicle superior. 

Realització 
trimestral 
d’activitats / 
xerrades 
explícitament 
vinculades 
amb la 
convivència 

ED/Tutors/es PdC i 
Programacions 
anuals 

X    100% de 
realització 
d’aquestes 
activitats a a 
tots els 
cursos, 
adaptant les 
activitats als 
diferents 
nivells. 

En relació 
amb el 
personal del 
centre: 
 
Elaboració 
d’un pla 
d’acollida  
 
Elaboració 
d’una 
enquesta de 
satisfacció 
 
Recollida de 
valoracions 

ED  
 
 
 
 
Pla d’acollida 
 
 
 
 
Enquesta de 
satisfacció 

 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
Elaboració del 
pla (100%) 
 
Elaboració de 
l’enquesta 
(100%) 
 
 
Grau de 
satisfacció 
dels mestres i 
PAS (80% 
valor òptim) 
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*Dependrà de la continuïtat del Pla de Barris. 

 

 

Tenint en compte que, tal com ja s’ha indicat, una de les tasques a desenvolupar en el 

proper període és la de l’actualització del nostre PEC, la idoneïtat dels objectius i 

actuacions que aquí indico està fortament vinculada amb el redisseny del propi PEC.  

 

A aquest element s’hi afegeixen d’altres que considero importants i que necessàriament 

han d’incidir en el desenvolupament del Projecte de Direcció que aquí presento: 

 

a) L’evolució dels resultats acadèmics del nostre alumnat, que ens pot obligar a 
modificar previsions en el disseny dels currículums i disseny d’activitats. 
 

b) Altres aspectes inherents a la situació global de la nostra comunitat escolar, i en 
aquest sentit hem de fer de nou referència a la pandèmia Covid19, en la mesura que 

Consolidació 
de la junta de 
delegats 
 
Realització de 
reunions 
quinzenals 

Equip 
directiu, ES, 
SSAE 

Reunions 
quinzenals 
Bústia de 
l’Edu. 
Votacions 
d’escola. 

X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

Constitució de 
la junta a 
principi de 
curs amb 
carácter 
rotatiu 
 
 
100% de  
realització de 
les reunions  

Resolució de 
conflictes 
amb 
pràctiques 
restauratives i 
cercles de 
diàleg 

SSAE, cap 
d’estudis i 
tutors 

Espai propi 
per dialogar. 
Intervenció 
dels 
professionals 
del PdB 
seguint les 
directrius de 
l’escola i el 
PdC. 

X X X X 100% de 
conflictes 
solucionats 
mitjançant 
pràctiques 
restauratives i 
cercles de 
diàleg (al final 
del procés) 
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ignorem quins serà la seva evolució i com aquesta afectarà a la nostra societat en 
general i a les famílies de l’escola Eduard Marquina en particular.  
 

c) Vull destacar per últim, en tant no només depèn de les decisions de l’escola sinó de 
les decisions de l’Administració al respecte, que per al desenvolupament del 
Projecte de centre, almenys tal i com el concebem a hores d’ara, és fonamental la 
consolidació del PIEE del Pla de Barris i la distribució horària que comporta.   

 

Barcelona, 7 de juny de 2020 

 

David Martin Vicent 

 


