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1 Justificació 

L’Escola Pau Delclòs es postula candidata al Premi Baldiri Reixac a les escoles perquè estima acomplir 
els requisits establerts en les bases, tant pel que fa a la qualitat global com a la catalanitat en llengua i 
continguts. 

Especialment, creu destacar en la promoció de l’activitat educativa enfocada a la creació de la 
identitat catalana. Per això fomenta entre l’alumnat l’apropiació de la nostra llengua i la nostra 
cultura amb el fi d’integrar-lo en la societat democràtica catalana. 

 

1.1 Context escolar 

L’Escola Pau Delclòs està ubicada en el centre urbà de Tarragona, lluny de les zones d’expansió on es 
construeix obra nova i on s’instal·len majoritàriament les parelles joves autòctones. La majoria dels 
habitatges del centre són vells, no reformats i s’ofereixen en lloguers baixos. Les famílies que hi viuen 
tenen, per tant, pocs recursos econòmics i moltes d’elles pertanyen a la immigració. Això provoca que 
bona part de l’alumnat no sigui autòcton i no conegui, en principi, la llengua i la cultura catalanes. 

Part d’aquest alumnat immigrant prové també dels barris perifèrics de la ciutat. Les seves famílies 
prefereixen la nostra escola a la que els correspon per zona.  

A l’octubre del 2015, l’alumnat de nacionalitat espanyola se situa al voltant del 70%.  
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Però la nacionalitat dels pares i de les mares ens dóna una idea més precisa de la procedència cultural 
de l’alumnat ja que tan sols el 55% és de nacionalitat espanyola. Prop d’un 45% pertany a altres 
nacionalitats, entre les quals les d’Amèrica llatina i les del Magrib sumen més de la meitat. També cal 
destacar el percentatge de famílies procedents de les Repúbliques eslaves i de la Xina. 
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Pel que fa a la llengua parlada per l’alumnat, analitzarem les dades de les llengües parlades en el 
moment de la matrícula al centre.  

Les dades sobre el coneixement del català i del castellà es matisen amb els alumnes que afirmen parlar 
o entendre els dos idiomes. Els alumnes que es manifesten només castellanoparlants (34,78%) són més 
del doble dels que es manifesten només catalanoparlants (14,7%). I, si a aquesta xifra hi afegim els que 
parlen i/o entenen els dos idiomes ens trobem amb gairebé un 70% que domina el castellà enfront 
d’un 48% que, suposadament, domina el català. 

L’alumnat que s’expressa en altres llengües diferents de les anteriors gairebé arriba al 30%, tot i que 
alguns d’ells també entenen i/o parlen el castellà o el català. 

 

El nostre alumnat és, doncs, de procedència molt diversa. Com s’ha dit més amunt, prop del 70% és 
de nacionalitat espanyola i la resta es reparteix entre 27 nacionalitats. Però aquest percentatge és 
enganyós ja que, si mirem les famílies, tan sols el 55% és de nacionalitat espanyola. 

Si observem les llengües parlades a nivell familiar, només prop d’un 15% informa que el català és la 
seva llengua, tot i que aquest percentatge s’amplia a gairebé un 50% si afegim les famílies que parlen 
i/o coneixen castellà i català.  



XXXVIII PREMIS BALDIRI REIXAC - ESCOLES Candidatura Escola Pau Delclòs 2015-16 

 

6 
 

 

2 Història de l’escola 

2.1 Pau Delclòs: el nostre referent 

 

L’origen de l’Escola Pau Delclòs es troba en una escola elemental de primera 
ensenyança de la qual ha estat impossible saber la data de creació. A aquesta 
escola vingué a treballar el mestre Pau Delclòs i Dols (1865 – 1942). 

 

 

Pau Delclòs va néixer a Maçanet de Cabrenys (Girona), l’any 1865 i obtingué el títol de mestre a 
Girona l’any 1887. El 1891 fou nomenat mestre en propietat a l’Escola elemental de nens de 
Tarragona, situada a la Plaça de Prim. El 1911 en fou nomenat director fins la seva jubilació, el 1935. 

 

Durant 44 anys de docència moltes generacions de tarragonins es van beneficiar del seu treball de bon 
mestre. Els va deixar tan bon record que el 1951 (nou anys després de la seva mort, el 1942) li van 
retre homenatge públic i l’escola on va treballar va rebre el seu nom. 
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Al cap del temps, l’escola Pau Delclòs a la Plaça de Prim fou enderrocada i traslladada a la Part Baixa 
de la ciutat fins que va ser ubicada definitivament al seu emplaçament actual, al lloc ocupat 
anteriorment per l’Escola de Jesús i Maria. 

L’escola Pau Delclòs en l’actualitat 
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3 Promoció de la llengua catalana 

3.1 Actuacions curriculars 

3.1.1 Participació en l’ILEC (Pla d’Impuls a la Lectura) 

L’escola ha participat en el Pla d’Impuls a la Lectura del Departament d’Ensenyament durant tres 
cursos consecutius (2012-13, 2013-14 i 2014-15). Això ha donat lloc a una dinamització del procés 
d’aprenentatge de la lectoescriptura a Ed. Infantil i de les estratègies de lectura i de l’expressió escrita 
a Primària. S’ha comptat amb l’assessorament de Lourdes Malgrat i d’Àngels Feliu. 

 

 

 

 

 

3.1.2 Aula Descoberta – Laboratori 

L’escola disposa d’una completa aula de ciències a càrrec d’una professora a dedicació complerta. Allí 
es treballa en mig grup l’àrea de Descoberta de l’Entorn d’Educació Infantil i la part experimental de 
l’àrea de Medi Natural d’Educació Primària. 

Totes les activitats experimentals que s’hi desenvolupen estan orientades a dues finalitats: 
l’apropiació del mètode científic orientada a la integració de les ciències en la vida personal de 
l’alumnat, i la relació d’aquestes activitats amb la lectura i l’escriptura mitjançant la producció d’una 
evidència escrita en qualsevol moment del procés de realització. 

En l’Educació Infantil, especialment, s’aprofita la motivació que les activitats experimentals 
produeixen infal·liblement per estimular el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura en l’alumnat. 

Memòries dels tres cursos de l’ILEC 

Acte de tancament de l’assessorament. 
Lourdes Malgrat, assessora LIC 
i Rosa Mª Codines, inspectora 
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Aquest treball continuat ha originat diverses produccions al llarg dels tres anys de l’ILEC. 

 

 

 

Taller de lectura per inferències a l’Aula de Descoberta. P-5 (2014-15) 

Treball del Laboratori que origina diferents tipus de textos, 6è (2014-15) 
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Periòdicament es generen projectes globals que afecten algun cicle en particular o tots els cicles. 
Alguns d’aquests projectes han merescut premis de reconeixement com el Premi Josep Vives i 
Ciurana, atorgat per l’Ajuntament de Tarragona, o el Premi Baldiri Reixac al treball dels alumnes. 

 

 

 

També es participa en esdeveniments organitzats per entitats externes a l’escola com el Centre de 
Recursos Pedagògics del Tarragonès: 

 

 

 

I FòrumExPRImenta al ComplexEducatiu de Tarragona Experiment: Màgia o ciencia? 

Cartell de la participació en la  
IV Jornada Baldiri Reixac 2015 

Lliurament Premi Josep Vives i Ciurana. 
Ajuntament de Tarragona 
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El projecte “Invents i inventors”ha afectat tota l’escola de manera global. Destaca per la rellevància 
que ha donat al procés escriptor en tots els nivells. Els seus materials van ser presentats en la 
candidatura de l’escola en l’anterior edició dels premis Baldiri Reixac, en la modalitat d’escoles. 

Aquest projecte ha estat exposat a la Fira d’Experiències de centres educatius a l’entorn de la 
personalització de l’aprenentatge organitzada pels SSTT d’Ensenyament a Tarragona al Teatre 
Auditori de Salou (octubre 2014) amb motiu de la XXIV Jornada de reflexió del Consell Escolar de 
Catalunya. 

 

La directora dels SSTT d’Ensenyament,  
Mª Àngels González, experimenta amb nosaltres. 
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3.1.3 Apadrinament lector 

Segons els treballs de recerca de Miquel Àngel Alegre, analista de l’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques (Ivàlua), les tutories entre iguals són les tutories individualitzades amb més 
capacitat d’impacte en els resultats acadèmics dels tutoritzats, alhora que també incideixen 
positivament en els resultats educatius dels alumnes tutors.  Segons els seus estudis, les tutories entre 
iguals poden produir impactes en els resultats acadèmics dels alumnes equivalents a un guany de 
cinc mesos sobre el progrés acadèmic mitjà en un curs escolar.1 

Basant-se en aquestes conclusions, l’Escola Pau Delclòs fa tres anys que desenvolupa l’apadrinament 
lector de l’alumnat de sisè envers l’alumnat de primer. Aquesta activitat esdevé una activitat 
d’aprenentatge servei perquè origina en l’alumnat de més edat uns aprenentatges que van des de la 
millora del propi nivell lector, qüestionat en esdevenir referent d’un altre, a l’exercici i 
perfeccionament de qualitats morals com la paciència o l’empatia. 

 

                                                      
1Alegre, Miquel Àngel (2015, octubre). “Són efectius els programes de tutorització individual com a eina 
d’atenció de la diversitat?”. A: Què funciona en educació?.Article. Barcelona: Fundació Jaume Bofill; Ivàlua. 

Apadrinament a la Biblioteca de primària Apadrinament a la Biblioteca d’Educació Infantil 

Materials emprats en l’Apadrinament 
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3.1.4 Aula d’Acollida 

L’escola disposa d’una dotació sencera d’Aula d’Acollida degut al nombre d’alumnat nouvingut que 
es manté any rere any. Està atesa per un professor definitiu al centre que hi dedica tot el seu horari. 

 

 

 

3.1.5 Visites d’escriptors catalans 

L’escola està adherida al programa “Lletres a les aules” de la Institució de les Lletres catalanes en la 
modalitat “Autors a les aules”. 

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/lletres-a-les-aules 

Any rere any, se’ns adjudica la visita de l’autor sol·licitat. A fi de sistematitzar el treball lector 
sol·licitem la visita de l’autora Anna Vila, ja que l’alumnat de 2n llegeix el seu llibre: “Un pacte és un 
pacte”. 

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/lletres-a-les-aules
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3.1.6 Lectures selectes (1/2 h diària de lectura) 

Les indicacions del Departament estableixen que cal dedicar un mínim de mitja hora diària a la 
lectura. Segons el projecte de direcció vigent, a la nostra escola aquest temps es dedicarà en molta 
mesura a millorar la competència lectora de l’alumnat (“Saber llegir”), en el benentès que l’assoliment 
d’aquesta habilitat redundarà en benefici de l’adquisició del gust per la lectura (“Gust per llegir”) i de 
la competència informacional (“Llegir per aprendre”). 

Al llarg de l’etapa primària, els nostres alumnes hauran llegit en llengua catalana, com a mínim,un 
seguit d’obres de qualitat reconeguda: 

1r: Bona nit, Cotonet!    Sílvia Vignale 
 La girafa del coll curt    Hermínia Mas 
 El tresor del vell pirata    Pep Molist 
 L’Elmer     David McKee 
 

2n: El peixet d’or     Mª Eulàlia Valeri (adap.) 
 La llebre i la tortuga    Isop 
 El segrest de la bibliotecària   Margaret Mahy 
 En Jan i les mongetes màgiques   Edith Nesbit 
 El gegant egoïsta (adap.)   Òscar Wilde 
 L’aneguet lleig (adap.)    H. C. Andersen 
 Un pacte és un pacte    Anna Vila 
 

3r: James i el préssec gegant   RoaldDahl 
 El cas de la professora desapareguda  Joachim Friedrich 
 La paraula més bonica    Jordi Sierra i Fabra 

Faules d’Isop     Jerry Pinkney 
El mag d’Oz     Frank Baüm 

 

4t: Les bruixes     RoaldDahl 
 En Jim botó i en Lluc el maquinista  Michael Ende 
 Intriga a Venècia    BjornSortland 
 Mites grecs     Maria Angelidou 
 El misteri dels ballarins/Estel de plata  Sir Arthur Conan Doyle 
 

5è: El petit Nicolàs     René Goscinny 
 El fantasma de Canterville (adap.)  Òscar Wilde 
 El jardí secret (adap.)    FrancesHodgson 
 Conte de Nadal (adap.)    Charles Dickens 
 Les aventures del baró de Munchausen  Gottfried A. Bürger 
 Momo      Michael Ende 
 

6è: El príncep de la boira    Carlos Ruiz Zafón 
 Les aventures de la mà negra   Hans JürgenPress 
 Oliver Twist (adap.)    Charles Dickens 
 Amics robots     Isaac Asimov 
 Les aventures de Mowgli (adap.)  RudyardKipling 
 Els dotze treballs d’Hèrcules   James Riordan 
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3.1.7 Desdoblament en Expressió Escrita 

Tots els grups d’Educació Primària gaudeixen de desdoblament en l’àrea d’Educació Física. El/la 
mestre/a d’aquesta àrea es fa càrrec de mig grup de cada classe d’un nivell perquè els/les mestres 
tutors/es puguin treballar amb la resta del grup. Aquest temps en grup reduït es destina a l’expressió 
escrita i al dictat. La mestra pot dedicar així a l’alumnat una atenció molt individualitzada. 

Els textos escrits resultants de la interacció mestre/alumne es recullen en una llibreta específica. 

 

 

3.1.8 Teatre 

Per treballar l’expressió oral en català es compta amb la intervenció en horari lectiu d’un professor de 
Teatre, Vicenç Cañón, que intervé de 3r fins a 6è. A banda del treball de la llengua, aquesta activitat 
afavoreix la millora de l’expressió corporal i de molts aspectes emocionals i personals dels alumnes. 

El treball al llarg del curs es manifesta, sobretot, en el número final del Festival de Nadal de l’alumnat 
de sisè, la participació en la Mostra de Teatre del Tarragonès de l’alumnat de cinquè i l’animació de la 
festa de Sant Jordi de l’alumnat de 4t. 

 

Llibreta de Cicle Mitjà Llibreta de Cicle Superior  

Actuació final del Festival de Nadal Mostra de Teatre del Taragonès 

Vicenç Cañón amb alumnes de 5è (2015-16) 
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3.2 Actuacions no-curriculars 

 

3.2.1 LECXIT 

L’escola participa des del curs 2012–13 en el programa LECXIT (Lectura per a 
l’èxit escolar) patrocinat per la Fundació Jaume Bofill (www.lectura.cat). El 
curs 2015-16 es compta amb 25 voluntàries que acompanyen en la lectura 27 
alumnes de 4t, 5è i 6è, durant una hora setmanal, de 16:30 a 17:30 h, els 
dimarts, dimecres o dijous. 

Aquestes voluntàries disposen d’un seguit de recursos facilitats per la 
Fundació o per l’escola: 

- Materials impresos facilitats per la Fundació amb suggeriment 
d’activitats: 
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/558.pdf 

- Sessió de formació inicial a la mateixa escola a càrrec 
de la Fundació (13 de gener de 2016. Formadora: 
Júlia Baena), que dóna lloc a l’obtenció d’un 
certificat del Departament de Benestar i Famílies. 

- Disposició d’assegurança que dóna cobertura a 
l’activitat a càrrec de l’escola. 

- Obtenció d’un certificat d’haver desenvolupat 
aquesta tasca de voluntariat dins del programa 
LECXIT durant el curs 2015-16. 

 

 

El Blog de la Biblioteca al lloc web de l’escola posa rostre a les voluntàries i als alumnes i informa de 
les novetats que es produeixen en l’activitat LECXIT. 

http://escolapaudelclos.cat/blogs/blog-biblioteca 

 

 

3.2.2 Reforç educatiu de la Fundació Pere Tarrés 

 

 

 

La Fundació Pere Tarrés proporciona gratuïtament un 
mestre que atén alumnes de 3r, 4t i 5è2 amb dèficits 
educatius de dilluns a dijous de 16:30 a 17:30 h, fora de 
l’horari lectiu.  

                                                      
2
Els nivells que no gaudeixen del SEP (Suport Escolar Personalitzat), activitat normativa que desenvolupen els 

tutors en horari extraescolar. 

Jornada de formació 2016 

http://www.lectura.cat/
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/558.pdf
http://escolapaudelclos.cat/blogs/blog-biblioteca
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3.2.3 Cursos de català per a no-catalanoparlants (Consorci per a la Normalització 
Lingüística) 

A iniciativa conjunta del Consorci per a la Normalització Lingüística i de l’escola, ha tingut lloc 
durant el primer trimestre del curs 2015-16 un curs d’iniciació a la llengua catalana per a no 
catalanoparlants. L’horari ha estat de 15:00 a 16:30 h (horari lectiu de tarda) i el lloc l’aula polivalent. 
El 55%de l’alumnat (12 de 22 en total) eren pares i mares d’alumnes de l’escola. La valoració final que 
n’han fet ha estat molt positiva i es preveu la seva continuació. 

 

 

3.2.4 Promoció del cinema en català 

La mediateca del centre compta amb més de 200 DVD. Es prioritza per a la seva adquisició els que 
disposen de continguts d’àudio en català. 

Anualment es distribueix el material promocional del cinema en català que facilita la Generalitat i es 
fa difusió de les projeccions de pel·lícules infantils en català que es fan als cinemes locals. 

L’enllaç al lloc web de la Generalitat sobre el cinema en català figura a la pàgina principal del lloc web 
de l’escola. 

 

3.2.5 Promoció de “Rodamots” 

 

L’administrativa de l’escola s’encarrega 
d’imprimir diàriament la paraula o 
expressió destacada a la pàgina 
“Rodamots”, de divulgació de la llengua 
catalana. La definició és penjada al vestíbul 
de l’escola en llocs de pas perquè sigui 
llegida per la comunitat escolar: alumnat, 
professorat i famílies. 

A més, l’enllaç a “Rodamots” apareix en la 
pàgina principal del nostre lloc web. 

 

Alguns dels alumnes i la seva professora en la cloenda del curs (21 de desembre de 2015) 

 



XXXVIII PREMIS BALDIRI REIXAC - ESCOLES Candidatura Escola Pau Delclòs 2015-16 

 

18 
 

 

3.2.6 Promoció d’”Optimot” 

L’enllaç al portal de consultes lingüístiques de la Generalitat “Optimot” figura en la pàgina principal 
del nostre lloc web. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 Promoció de revistes en català 

3.2.7.1 Bayard Revistes 

 

Des de fa molts anys l’escola col·labora amb 
l’Editorial Bayard en la promoció de les seves 
revistes: Cucafera (1r), Tiro-Liro (2n i 3r) i Reporter 
DOC (4t, 5è i 6è). Una experta de l’editorial acut a 
l’escola a fer diverses sessions d’animació a la lectura 
a tots els nivells. 

S’incentiven les subscripcions particulars però totes 
les aules disposen d’una subscripció a la revista 
corresponent al seu nivell que està a disposició per a 
ser llegida per l’alumnat. 
 

 

 

3.2.7.2 Cavall Fort 

L’escola rep puntualment la revista infantil “Cavall Fort” proporcionada per la Generalitat. Es 
recullen curosament els exemplars de cada any i s’enquadernen amb les tapes oficials de la revista. A 
la Biblioteca del centre hi ha una considerable col·lecció que es remunta als anys setanta. 
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3.2.8 Participació en el Certamen de Lectura en Veu Alta (Fundació Enciclopèdia 
Catalana) 

L’escola participa des del seu inici en el Certamen de Lectura en Veu Alta que organitza la Fundació 
Enciclopèdia Catalana. 

A banda de la participació en les categories Grumets Vermells (Cicle Mitjà) i Grumets Verds (Cicle 
Superior), sempre ha participat en la categoria Timoners, per a l’alumnat nouvingut 
(http://www.lecturaenveualta.cat/categories-del-certamen). 

Aquesta participació implica gaudir de la visita personal d’una actriu que imparteix un 
assessorament en la lectura de diverses hores a l’alumnat i al professor de l’aula d’acollida en el 
mateix centre. 

Intervenció de l’alumne de l’Aula d’Acollida als quarts de final 

La representant de la categoria de GrumetsVerds va passar a les semifinals 

http://www.lecturaenveualta.cat/categories-del-certamen
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3.2.9 Participació en actes de suport a la llengua catalana 

 

L’escola participa sempre que pot en actes de suport a la llengua i a l’escola catalanes.  

 

 

 

 

Actuació del grup instrumental de flabiol i 
tamborí en un acte d’Òmnium cultural del 
Tarragonès a l’Ajuntament de Tarragona (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuació del mateix grup en la Diada per la 
llengua catalana en la Rambla Nova de 
Tarragona (2013).  

 

 

 

 

Una professora i una alumna de l’escola participen activament en un acte en 
defensa de l’escola catalana (2014). 
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4 Promoció de la cultura catalana 

4.1 Gegants i bestiari 

La nostra escola disposa d’una parella de gegants, el Jordi i l’Elisenda, i d’una petita Cucafera. Els tres 
elements han estat construïts per una parella de pares, professors de plàstica en un Institut. 

En un primer moment es va construir la Cucafera i el gegant Jordi. Posteriorment, s’aplegaren 
recursos econòmics entre la comunitat escolar mitjançant la recollida i venda de taps de plàstic. Amb 
aquests diners es bastí la geganta que fou presentada el dia de Sant Jordi del 2014. El seu nom fou 
elegit per votació entre l’alumnat de l’escola. Els primers que van fer ballar els gegants foren ex-
alumnes de l’escola de la comunitat gitana de Tarragona, tradicional portadora dels gegants de la 
ciutat. 

 

La Cucafera 

Víctor López y Susana Mena, “pares” dels gegants, amb els ex-alumnes portadors 
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La parella de gegants participa en diversos actes fora de l’escola. El principal és l’”Arrencada dels 
gegants”, en el marc de les Festes de Santa Tecla. Tots els gegants de la ciutat, els de l’Ajuntament i els 
de totes les entitats participen en una cercavila. Els gegants són portats per pares i mares de l’escola i 
són acompanyats per molts alumnes. 

 

 

Els nostres gegants disposen del seu propi grup de grallers ja que un pare de l’escola és integrant 
d’“Els bordons” i el grup els acompanya en totes les sortides. 
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El Jordi i l’Elisenda també participen en trobades geganteres, com la XVII Trobada de Gegants 
d’Escola de Catalunya, organitzada per la colla gegantera de l’Escola Vedruna Sagrat Cor. 
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4.2 Cançons i danses 

4.2.1 Coral i grup instrumental 

L’escola compta amb una coral amb una ja llarga trajectòria. Hi participa l’alumnat de 3r a 6è. El seu 
repertori inclou cançons tradicionals catalanes, nadales, etc. Actua en el Festival de Nadal, la Jornada 
de Portes Obertes, la Trobada de Corals del Tarragonès, les Pinzellades Musicals, organitzades per 
l’Escola Municipal de Música, etc. 

També es patrocina un grup instrumental que intervé acompanyant la coral en les seves actuacions, a 
altres grups en el Festival de Nadal o actuant individualment en la Jornada de Portes Obertes. 

Tot plegat és un bon instrument perquè l’alumnat de qualsevol procedència se senti part de la nostra 
comunitat i vagi construint una identitat catalana. 

 

 

 

4.2.2 Sardanes 

En la programació de l’àrea de Música de 3r nivell hi té un lloc destacat el coneixement de la cobla i 
de la sardana. Els nens i nenes es familiaritzen amb els instruments de la cobla i aprenen a ballar la 
sardana. Al lliurament de premis del Certamen literari de Sant Jordi en fan una demostració. 

La coral en les Pinzellades Musicals 
(Auditori de la Diputació de Tarragona) 

El grup instrumental en la Jornada de Portes Obertes 



XXXVIII PREMIS BALDIRI REIXAC - ESCOLES Candidatura Escola Pau Delclòs 2015-16 

 

25 
 

 

 

4.3 Castells 

L’escola rep, amb certa periodicitat, la visita d’entitats relacionades amb els castells o de les mateixes 
colles castelleres de la ciutat. Aquests col·lectius fan tallers per iniciar la canalla en el fet casteller i per 
esperonar-los a convertir-se en integrants de la colla respectiva com a enxanetes, cosa que fan molts 
alumnes. 

 

Col·lectiu d’entitats castelleres: Taller “Fem un castell” 

 

Colla Jove dels Xiquets de Tarragona Colla Xiquets del Serrallo 
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4.4 Festes tradicionals 

L’escola potencia la celebració de les Festes que assenyalen el curs de l’any: Castanyada, Santa Cecília, 
Nadal, Carnaval, Pasqua i Sant Jordi. Malgrat ser una escola laica, celebrem amb naturalitat les festes 
que tenen un origen religiós atenent al seu caire tradicional en la nostra cultura. Creiem que no 
podem obviar aquesta part de la nostra identitat i la cultivem en el nostre alumnat, deixant el sentit 
religiós profund a l’arbitri de les famílies. 

 

4.4.1 Festa Major de Tarragona: Santa Tecla 

Acabat de començar el curs, l’escola i la ciutat celebren la seva Festa Major, Santa Tecla, el 23 de 
setembre. Aquesta festa està declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional i Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 

L’escola participa en actes externs, com l’Arrencada dels Gegants (punt 4.1), però també acull actes 
interns. L’organització de la Festa ofereix activitats a les escoles a les quals sempre ens acollim. 

 

 

L’alumnat d’Educació Infantil visita sistemàticament la Casa de la Festa, on els nens i les nenes 
coneixen de primera mà els elements del Seguici de Santa Tecla i aprenen tot el que cal saber sobre el 
seu origen, funció, etc. 

La Vibrieta Ball d’en Serrallonga 

Els gegants de la ciutat (nous i vells) 
i el Negrito i la Negrita 

La Mulassa, la Víbria, l’Àguila i el Lleó 
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A més, els nens i les nenes d’Educació Infantil anomenen les seves aules amb elements del Seguici de 
Santa Tecla, de manera que se’ls senten especialment seus. 

P-3 A: Classe dels Nanos P-3 B: Classe dels Gegants 

P-4 A: Classe del Lleó P-4 B: Classe de l’Àliga 

P-5 A: Classe de la Víbria 

P-5 B: Classe dels Dracs 
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La decoració dels passadissos també fa referència al Seguici de la ciutat. 

 

L’escola col·lecciona els cartells de les Festes de Santa Tecla que constitueixen una magnífica 
decoració. 
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4.4.2 Castanyada 

La tarda del 31 d’octubre se celebra un ball amb grup d’animació i repartiment de castanyes torrades. 
Es fomenta el vestit de castanyera o castanyer i no s’admet cap disfressa referent a Halloween. 

 

 

4.4.3 Santa Cecília 

El dia 22 de novembre se celebra la festa de Santa Cecília, patrona dels músics. La professora de 
música coordina els alumnes que interpreten un instrument i es fa un acte musical a la Sala d’Actes de 
l’Escola Municipal de Música, contigua a l’escola. 
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4.4.4 Nadal 

El Nadal se celebra a l’escola basant-nos en les tradicions catalanes. 

4.4.4.1 Pessebre 

Una mestra jubilada de l’escola basteix cada any un pessebre al vestíbul amb els elements 
tradicionals: muntanyes de suro, molsa, plantes de l’entorn, figures de fang, mostres d’oficis del 
passat o de feines del camp proper, etc.  

 

Per ressaltar la pertinença a la ciutat hi ha una reproducció de les Muralles romanes de Tarraco i de la 
Torre de l’Arquebisbe, de les mateixes muralles. També hi ha figures que es refereixen al passat romà. 

La muralla romana de Tarraco 

La Torre de l’Arquebisbe 

Un soldat romà travessa un camp d’avellaners 
Les oliveres i l’escala 
per collir les olives 
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4.4.4.2 Patge Reial 

Els nens i les nenes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial lliuren les seves cartes al Patge de SSMM els 
Reis Mags que ve a recollir-les abans que comencin les vacances de Nadal. 

 

 

4.4.4.3 Tió 

Els alumnes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial alimenten el tió des de la seva arribada i el fan cagar 
l’últim dia del trimestre. 

El tió també caga un obsequi  
per a tot el personal docent i no docent de l’escola 

 i pel voluntariat LECXIT.  
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4.4.4.4 Festival de Nadal 

L’últim divendres del primer trimestre se celebra tradicionalment el Festival de Nadal al Palau de 
Congressos de Tarragona. Hi assisteix tota la comunitat escolar: alumnes, personal docent i no docent, 
mestres jubilats i famílies. 

 

 

Tot l’alumnat, de P-3 fins a 6è, interpreta cançons populars de Nadal. Els alumnes d’Educació Infantil 
i Cicle Inicial van vestits de pastors i pastores. Alguns dels alumnes poden representar personatges 
relatius al Nadal. 
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4.4.4.5 Carnaval, Quaresma i Pasqua 

El divendres de Carnaval se celebra una festa amb animació musical. Es reparteix la coca que hauria 
correspost al dia anterior, el Dijous Gras, però que es distribueix la mateixa tarda del divendres a 
efectes pràctics. 

 

Durant la setmana, els nens i nenes hauran obeït les ordres que els ha indicat el Rei Carnestoltes sobre 
la manera de vestir. Sense adonar-se’n hauran confegit el total de la disfressa que lluiran la tarda de la 
festa. El curs 2014-15 ha estat de bruixa i de bruixot. 

La setmana següent, l’alumnat d’Educació Infantil i de Cicle Inicial construeix la figura de la Vella 
Quaresma amb set cames, que aniran arrencant conforme passi el temps. 

Al final del trimestre, estaran preparant la mona que compartiran entre tots. 



XXXVIII PREMIS BALDIRI REIXAC - ESCOLES Candidatura Escola Pau Delclòs 2015-16 

 

34 
 

 

4.4.4.6 Sant Jordi 

La festivitat de Sant Jordi és l’ocasió per celebrar el Certamen literari anual. El del curs 2015-16 serà la 
desena edició. Hi participa tota la comunitat escolar en les categories de poesia i prosa.  

 

La tarda del dia 23 d’abril es lliuren els premis amb l’assistència de les famílies. Els nens i les nenes de 
3r ballen una sardana i demostren el que han après a l’àrea de música. El Jordi i l’Elisenda, la nostra 
parella de gegants, també ballen, aquest cop al so de l’”Amparito Roca”, el pasdoble emblemàtic de la 
Festa de Santa Tecla, i clouen la festa. 

 

 

L’alumnat de sisè aprofita la diada per vendre llibres usats i roses. La quantitat recaptada es dedica a 
sufragar en part les colònies de final d’etapa. 

 

Atenent el caràcter de la Festa de Sant Jordi com a Festa 
Nacional de Catalunya, la direcció de l’escola obsequia les 
persones i entitats que, d’una manera o d’una altra, han 
afavorit l’escola durant l’any anterior. És una manera de 
donar-los les gràcies. 

 

 

 

Alumnes i mares premiats en el IX Certamen literari Sant Jordi 
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4.5 Jocs tradicionals 

Una part del treball de l’àrea d’Educació Física es dedica a l’aprenentatge dels jocs tradicionals. Al 
final de la seva escolaritat, el nostre alumnat domina la baldufa i sap jugar als jocs de sempre com 
pica-paret, l’aranya, la muralla, la xarranca, saltar a corda, els cromos, la pesta alta, etc. 

 

4.6 Personatges rellevants 

Tradicionalment, es fa un comiat a la promoció de sisè mitjançant una acte acadèmic al Teatre 
Metropol. Es nomena un padrí o padrina de la promoció que dirigeix unes paraules als alumnes i els 
lliura la documentació i les orles. Es tria sempre un personatge de la vida cultural catalana que 
serveixi de referent a l’alumnat en el seu camp d’actuació. 

 Padrí 2013: Andreu Faro, dibuixant del Diari de Tarragona 

Padrí 2014: Fermí Fernández, actor tarragoní 

Padrina 2015: Coia Valls, escriptora tarragonina 
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Cada acte és presidit també per una autoritat en el camp de l’Ensenyament local. 

 

 

 

5 Promoció del sentiment de pertinença al territori 

Com s’ha exposat al principi d’aquesta candidatura, hi ha un 30% d’alumnes, com a mínim, que han 
nascut fora de Catalunya i no tenen la nacionalitat espanyola. I un 45% de les famílies pertanyen a 
una altra cultura ja que tenen nacionalitat estrangera. Finalment, tan sols un 15% de les famílies són 
totalment catalanoparlants. 

Davant aquesta situació es fa imprescindible endegar una tasca d’immersió en el territori i la cultura 
catalanes que afavoreixi la integració de l’alumnat i de les seves famílies. 

 

5.1 Pertinença a la ciutat: Tarragona 

El primer pas per aconseguir el sentiment de pertinença a la comunitat és l’arrelament en la pròpia 
ciutat. Cerquem aconseguir-lo mitjançant el coneixement i l’apropiació emocional del patrimoni comú 
i mitjançant la participació en el govern de la ciutat a través del Consell Municipal d’Infants. 

 

2015: Rosa Mª Codines, inspectora d’Ensenyament 

2013: Mª Àngels González, directora dels SSTT 
d’Ensenyament a Tarragona 

2014: Carles Cepero, director de l’Institut Municipal 
d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona 
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5.1.1 Les arrels del present 

És un projecte que abasta tots els nivells de primària. Cada nivell es fa seu un monument de la ciutat a 
través del seu coneixement, de la seva visita i dels treballs que aquestes activitats generen des de 
diverses àrees. 

Aquest curs el projecte s’ha ampliat a Ed. Infantil amb l’apropiació de l’estàtua de l’avi Virgili (P-3), 
del monument als Castellers (P-4) i del Balcó del Mediterrani (P-5). 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/les-arrels-del-present 

2n: Circ 

3r: Catedral de Sta. Maria 4t: Les Muralles 

5è: Fòrum de la Colònia 6è: Fòrum Provincial 

1r: Amfiteatre 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/les-arrels-del-present
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Del 19 de febrer al 6 de març, tindrà lloc una exposició dels treballs plàstics que cada nivell elabora 
sobre el seu monument al Tinglado 1 del Moll de Costa. 

 

 

“Les arrels del present” ha estat guardonat amb la marca “Valor Tarragona 2017” que 
l’organització dels Jocs Mediterranis 2017 atorga a les institucions, entitats o projectes 
que considera valuosos per a la ciutat. 

 

 

 

 

Aquest projecte també ha motivat que l’escola fos 
seleccionada per l’entitat “Tus ojos” per 
protagonitzar l’episodi de la sèrie “Civiteca” (sèrie 
documental dedicada a les ciutats espanyoles 
Patrimoni de la Humanitat) dedicat a Tarragona. 

L’alumnat de sisè, cinquè i quart del curs 2014-15 ha 
rodat durant dos dies l’episodi esmentat pels 
diferents monuments romans de Tarragona fent de 
guies de la ballarina contemporània Dory Sánchez. 

 

 

 

 

 

http://tusojos.es/civiteca/cities/tarragona.html 

 

Rodant a l’Amfiteatre 

Rodant al Pretori Rodant a la Plaça del Fòrum Provincial 

http://tusojos.es/civiteca/cities/tarragona.html
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5.1.2 Tarraco Viva 

 

Al voltant del mes de maig se celebra en la ciutat el Festival 
de reconstrucció romana Tarraco Viva. L’escola fa difusió 
del programa d’actes i participa sistemàticament en les 
activitats que s’ofereixen a les escoles. El patrimoni romà 
esdevé patrimoni personal per a l’alumnat de la nostra 
escola. 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Ajuntament 

L’alumnat de cinquè sempre realitza una visita guiada a l’Ajuntament. Un tècnic municipal els 
explica tot el que cal saber sobre el funcionament i les dependències del consistori. 

Davant la reconstrucció de l’AraPacis d’August 

En la reconstrucció d’un campament de 
legionaris 

Davant una rèplica de l’estàtua d’August amb la 
restitució dels colors originals 
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5.1.4 Consell Municipal d’Infants 

Una parella d’alumnes de cinquè i una de sisè participen any rere any en el Consell Municipal 
d’Infants, segons una iniciativa de l’Ajuntament de Tarragona. 

Els petits consellers assisteixen un cop per mes, aproximadament, a les sessions de debat que 
s’organitzen en horari extraescolar a la seu de l’Institut Municipal d’Educació. Les sessions plenàries 
inicial i final tenen lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona i es desenvolupen igual que les 
del consistori real, amb la presència de l’Alcalde, alguns regidors i públic. 

Les deliberacions i propostes d’aquest Consell d’Infants tenen influència real en la vida de la ciutat ja 
que molts dels seus suggeriments s’han dut a terme. 

 

 

5.1.5 Port 

A cinquè nivell sempre s’organitza una visita al Museu del Port de Tarragona on els infants coneixen 
les instal·lacions del port modern, aprenen la construcció artesanal d’una barca o descobreixen els 
noms dels peixos que habitualment veuen al Mercat, el seu hàbitat i les arts per pescar-los. Després, 
fan una viatge en barca per dins del Port per veure “in situ” tot el que han après. 

 

 

Els representants al Consell del curs 2015-16 El Consell Municipal d’Infants amb l’Alcalde de Tarragona 
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5.1.6 Escola promotora dels Jocs del Mediterrani 2017 

L’escola s’ha compromès amb l’organització dels Jocs del Mediterrani 2017 a fer-ne promoció entre la 
comunitat escolar i col·laborar en totes les iniciatives que ho requereixin. S’ha nomenat una 
professora referent que coordinarà aquestes activitats.  

Gràcies a aquest recolzament dels Jocs, l’escola ha rebut un placa de reconeixement. 

 

5.1.7 Subscripció a la revista “FET A Tarragona” 

 
 

L’escola està subscrita a la revista mensual “FET A Tarragona” els continguts de 
la qual es refereixen a fets d’actualitat de la ciutat. A partir de gener de 2016 es 
publicarà un col·leccionable sobre els monuments de la ciutat que serà treballat 
en el projecte interdisciplinari “Les arrels del present” (punt 5.1.1). 

 

 

5.2 Pertinença a la província: Tarragona 

5.2.1 Sortides 

L’alumnat de la nostra escola coneix el seu entorn proper mitjançant les sortides que es fan a diversos 
llocs de la província, que abasten les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Conca de Barberà, Baix 
Ebre, Montsià, etc. 

5.2.1.1 Constantí (Tarragonès): Incineradora 

La condició d’Escola Verda ens dóna un especial compromís amb la cura del medi ambient. Per això 
l’alumnat de sisè visita sistemàticament la incineradora de residus urbans, situada al terme municipal 
de Constantí (Tarragonès). 
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5.2.1.2 Espluga de Francolí (Conca de Barberà): Cova de la Font Major i 
Museu de la Vida Rural 

 

L’alumnat de 4t dedica la sortida de final de curs a conèixer el naixement del riu de la ciutat, el 
Francolí, experimenta com vivien els primers habitants del territori a la Cova de la Font Major i 
coneix formes de vida ja passades al Museu de la Vida Rural. 

 

 

 

5.2.1.3 Perelló (Baix Ebre): Mel Múria 

 

Els nens i les nenes de 1r visiten cada any la factoria de mel Múria, al Perelló. Allí observen l’antic 
ofici d’apicultor i aprenen el mètode d’obtenció de la mel i de la cera. 

Naixement del riu Francolí Cova de la Font Major 
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5.2.1.4 Poblenou del Delta (Montsià): Colònies al Delta de l’Ebre 

 

L’alumnat de sisè roman cada any dos dies de 
colònies a l’alberg de la Generalitat del Poblenou del 
Delta. Allí coneixen una part del territori català sovint 
desconeguda per a molts. 

A l’Ecomuseu de Deltebre obtenen una visió 
panoràmica dels ecosistemes, cultius, fauna i flora del 
Delta. Després, els coneixen per ells mateixos fent un 
recorregut en bicicleta per les llacunes de 
l’Encanyissada i la Tancada i l’istme del Trabucador. 
Un passeig en barca fins la desembocadura els 
familiaritza amb el riu més gran de Catalunya, l’Ebre. 

 

 

 

 

 

Llacuna de l’Encanyissada 

Promoció 2015 a la Platja d’Aluet (Istme del Trabucador) 
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5.2.2 Biblioteca escolar 

La Biblioteca de l’escola té una secció “Local” on estan agrupats i catalogats segons la CDU 
(Classificació Decimal Universal) tots els llibres de temàtica tarragonina. 
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5.3 Pertinença al territori català 

5.3.1 Parlament de Catalunya 

Cada promoció de sisè visita el Parlament de Catalunya. El coneixement directe del lloc on es prenen 
decisions que afecten el país impressiona els alumnes i els fa sentir part de la comunitat. Durant la 
visita aprenen el funcionament i la història de la institució. 

 

5.3.2 Auditori de Barcelona3: “Cantània” 

L’alumnat de sisè participa any rere any en l’acte musical organitzat per l’Auditori, “Cantània”. 
Prèviament han après la cantata que hauran de cantar juntament amb tot l’alumnat de Catalunya 
assistent a la trobada. L’activitat es converteix en una vivència musical important i inoblidable. 

 

5.3.3 Coneixement de la geografia de Catalunya 

L’actual projecte de direcció es marca com a objectiu disposar d’unes proves finals de nivell que 
esdevinguin criteri de promoció de curs.  

Una de les proves finals de 4t avalua el coneixement de les comarques de Catalunya, les seves capitals 
i la seva situació en el territori. I una de les proves finals de 5è avalua el coneixement de les unitats de 
relleu, els rius de Catalunya i la seva situació en el territori. 

 

                                                      
3Seu de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya 
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6 Resultats 

Malgrat l’handicap inicial de l’origen forà i de la llengua no catalana de l’alumnat, els resultats en 
llengua catalana a l’avaluació de primària que el Departament realitza anualment de manera externa 
són molt satisfactoris. Durant els cursos al càrrec de l’actual direcció (projecte de direcció 2012 – 2017) 
el percentatge de superació de la prova ha estat sempre per sobre del 90% 

Per altra banda, prop del 6,5% de l’alumnat participa de manera activa en els grups folklòrics de la 
ciutat, integrants del Seguici de Santa Tecla: 9 alumnes són enxanetes o acotxadors de colles 
castelleres i 17 alumnes participen en diversos balls, com el de Patatuf, el de Bastons, el d’en 
Serrallonga petit, el de Diables petit, o acompanyen elements del Seguici, com la Mulassa. 



XXXVIII PREMIS BALDIRI REIXAC - ESCOLES Candidatura Escola Pau Delclòs 2015-16 

 

47 
 

7 Conclusió 

Ens congratulem de constatar que l’Escola Pau Delclòs esdevé un poderós instrument envers l’èxit 
acadèmic i la integració social del nostre alumnat.  

Malgrat l’origen tan divers dels nostres alumnes pel que fa a país d’origen, llengua, cultura o nivell 
social i econòmic, el bon treball continuat del seu professorat i de la comunitat educativa en general 
aconsegueix generalment anivellar les diferències i atansar l’alumnat a l’excel·lència tant com li 
permetin les seves capacitats. 

Per altra banda, la cultura i la llengua catalanes són assumides de manera natural per tot l’alumnat, 
tant l’autòcton com el forà, ja que formen part de l’esdevenir diari de l’escola. 

Per tot això, ens creiem mereixedors del Premi Baldiri Reixac a les escoles. 

 

 


