
 



 

 
 

 

CARTA DE LA DIRECTORA 

Benvolgudes famílies: acaba un curs més... Per a la històrica Escola Pau Delclòs, batejada amb 
aquest nom el 1951, però amb una vida que es remunta, com a mínim, a l’any 1891, quan hi va 
venir a treballar Pau Delclòs, és un temps ben curt. Per a mi i per a tot l’equip docent és el quart 
d’un període de renovació i perfeccionament. Han estat i seguiran estant uns anys d’esforç 
constant, de moltes hores de treball entre bastidors, de seguiment individualitzat de cada 
alumne/a, de cada família... Cal valorar i preuar la bona disposició i la implicació de tots els 

membres de la comunitat escolar en sortejar esculls en temps difícils i mantenir ferm el rumb de la nostra nau. 

Enguany, tota la comunitat escolar s’ha lliurat a fons i s’ha sentit cohesionada amb l’exposició dels treballs del 
projecte “Les arrels del present”, al Tinglado I del Moll de Costa. Aquest és el fil conductor de la revista que 
teniu a les mans. Per altra banda, el projecte “Global Scholars” ha estat tan ben valorat pel Departament 
d’Ensenyament que tindrà una continuïtat el curs vinent. El lloc web s’ha convertit en un referent i un mitjà de 
difusió de l’activitat escolar imprescindible. Tot l’equip docent dóna dia a dia el millor de si mateix... 

Però, malament aniria si aquest volum d’energia i de temps invertits no revertís en resultats que ens motivessin 
a continuar. I aquests resultats estan arribant: l’assoliment de les proves d’avaluació de primària frega o supera 
el 90% en totes les assignatures per quart any consecutiu; hem obtingut el Premi Baldiri Reixac a les escoles; 
hem estat Finalistes del Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d’Economia; hem estat seleccionats per 
participar en un projecte de recerca interuniversitari (EUritage. Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats 
catedralícies com a memòries vives), a través de la URV; l’ICIQ i la URV ens han triat per participar en un 
projecte de foment de la igualtat en les vocacions científiques, etc. etc. 

Poc a poc, l’escola està ocupant el lloc i el rang que li corresponen. L’actuació d’un equip d’alt nivell 
professional i la implicació de les famílies desemboquen en la millora de la valoració i del prestigi de la nostra 
escola. Tot plegat, amb un únic objectiu: que l’alumnat del Pau Delclòs arribi a assolir el màxim 
desenvolupament de les seves capacitats en els màxims àmbits possibles. 

D’esquerra a dreta: 

1a fila: Amèlia Costea, Eva Alejos, Anna Roigè, Coloma Bartra, Santiago Bailach, Montserrat Moreno, Mireia Comes, Carme Lombarte. 

2a fila:  Albert Bonet, Lourdes Ortuño, Eva Ferré, María Isabel Pacheco, Sandra Sánchez, Cristina Dols, Raquel Viso. 

3a fila: Isabel Alonso,  Marta Fabregat, Isabel Merino,  Dolors Saltó, Núria Peguera,  Dolors Abad,  Mercè Sáiz,  Montserrat Banús. 

4a fila:  MíriamLobato, Montserrat San Emeterio, Núria Obiols, Immaculada Marcos,  Maria Tur, Marta Solsona, Laura Aguilar, Agustín 
Candel,  Gemma Zapater. 

Absents:     Montserrat Dalmau,  Joaquim Quirós, Àngela Cantos.  



 

 
 

 
 

PREMIS 2015 - 16 
Premi Baldiri Reixac a les escoles 

La Fundació Carulla atorga el Premi Baldiri Reixac a les escoles per la seva qualitat 
global i per la seva catalanitat, en llengua i continguts. Valora també l’activitat 
educativa amb referència a la identitat  catalana que manifesti voluntat integradora 
en el marc d’una societat democràtica. 

http://escolapaudelclos.cat/wp-content/uploads/Candidatura-XXXVIII-Premis-Baldiri-
Reixac-Escoles.pdf 

 

Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia (Finalistes) 
El Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia es dirigeix als projectes 
que fomenten el canvi, la iniciativa, la innovació i la millora en la qualitat de 
l’educació. Es premien les escoles que són protagonistes i motors de canvis que 
reverteixen en millores educatives exemplars per a la resta de centres educatius, 
sobretot en termes relatius, relacionant els recursos disponibles amb els 
resultats obtinguts. 

http://escolapaudelclos.cat/wp-content/uploads/Ampliaci%C3%B3-Candidatura-Premi-Ensenyament-
Fundaci%C3%B3-Cercle-dEconomia-2016.pdf 

La nostra escola ha obtingut el Premi Baldiri Reixac i ha quedat finalista del Premi Ensenyament 
Fundació Cercle d’Economia amb unes candidatures similars, basades en el repte que suposa el 
divers alumnat de la nostra escola pel que fa a la seva catalanitat. S’ha premiat la nostra tasca 
d’immersió en el territori i la llengua i cultura catalanes que desemboca en uns alts percentatges de 
superació de la competència lingüística en llengua catalana en la prova d’avaluació de primària i en 
l’assumpció de la nostra cultura per part d’un alumnat, autòcton i forà, que la viu de manera natural 
al llarg de la seva escolaritat. 

 

LECXIT (Lectura per a l’èxit educatiu) 

Isabel 
Merino 

Mayca 
Soro Nerea Maturana 

Mar T. Salomó 
Lluïsa Castilla Mª Dolors Güell Vadym Tkachuck Ainhoa Urrea Fabiola Dumitru 

Maria 
Sánchez 

Gabi Erice Andrés  
Orellana 

Sunsi Roig Martí Corbella 

Yaser Hibour Xènia Puig 

Júlia González Mª Pilar Alemany Maria Garcia Montserrat Muñoz 

Jennifer Martínez Joan M. Choque Joana Pons Ainhoa Pérez Maite Llorens John J. Rosero Queenie Castro Oleguer de los Ríos 

http://escolapaudelclos.cat/wp-content/uploads/Candidatura-XXXVIII-Premis-Baldiri-Reixac-Escoles.pdf
http://escolapaudelclos.cat/wp-content/uploads/Ampliaci%C3%B3-Candidatura-Premi-Ensenyament-Fundaci%C3%B3-Cercle-dEconomia-2016.pdf
http://escolapaudelclos.cat/wp-content/uploads/Candidatura-XXXVIII-Premis-Baldiri-Reixac-Escoles.pdf
http://escolapaudelclos.cat/wp-content/uploads/Ampliaci%C3%B3-Candidatura-Premi-Ensenyament-Fundaci%C3%B3-Cercle-dEconomia-2016.pdf




 

 

 



 

 

 

 



 

 
 
 

EL  BALCÓ  DEL  MEDITERRANI 

 

 

 
   
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

L’AMFITEATRE 
 

Els alumnes de primer vam visitar l’Amfiteatre i vam aprendre que  es celebraven 

lluites entre gladiadors i feres i gladiadors, i que el públic estava assegut a les grades 

distribuït segons la classe social on pertanyia. Vam poder imaginar un espectacle de 

lluita com els de l’època asseguts a les grades originals. 

 
A classe vam treballar un dossier abans d’anar-hi, després vam fer uns escuts de 

gladiadors romans i vam escriure i dibuixar les nostres vivènvies. 

 
 

    
 
 

 



 

 
 

SORTIDA  AL  CIRC  ROMÀ  DE  TARRAGONA 
 

El  dia 11 de febrer tots els alumnes de 2n, vam anar a visitar el circ romà. Allí els 
romans hi feien curses de carros i cavalls.  

Quan vam arribar, vam pujar per unes escales i des de dalt vam veure les restes que 
queden del circ, les grades i una part de l’arena. També vam veure l’extensió que 
tenia, avui dia ocupat per la plaça de la Font i els edificis que l’envolten. 

Ens van explicar que l’arena estava dividida per un mur tot decorat d’escultures i que 
es deia l’espina. En aquest mur, hi havia nou dofins de bronze que servien per 
comptar les voltes que feien els carros. La cursa constava de nou voltes i qui les 
completava primer, guanyava. 

Hi podien participar carruatges de dos cavalls que s’anomenaven bigues o de quatre 
cavalls que es deien quadrigues. 

Els carruatges se situaven a les carceres, que era el lloc de sortida. Actualment, 
aquest lloc, està ocupat per l’edifici de l’Ajuntament. 

Abans de la cursa, es feia una desfilada per l’arena de tots els carros participants. 
Aquesta desfilada es deia pompa i era molt vistosa. Després, una autoritat deixava 
caure un mocador a l’arena i començaven les curses. 

Participaven diferents equips de carruatges: els blancs, els vermells, els verds, els 
blaus…i la població era aficionada d’un o d’altre equip. Els guanyadors sortien per la 
porta anomenada Triumphalis. 

També vam visitar les voltes del circ, que eren com a túnels de pedra i que 
aguantaven les grades de la capçalera del circ. 

Tot era molt antic però impressionant. Va ser una sortida molt maca. 

 
 
                                                                         Els alumnes de 2n    
 

 



 

 
 

 

 
D’esquerra a dreta: 

1ª filera: 
Mariama Diaw 
Emma Ferré 
Zhiao Zhang 
Yasmin Teles 
Bianca Ghayle Dayag 

2ª filera: 
Guillem Calatrava 
Mark Voltas 
Marta Selma 
Wael Boutgoura 

Absents: 
Olívia Navarro 
Sabrina Belhaj 
Laia Simó 
Isaías Torres 

Tutores:  
Montserrat Dalmau (absent) 
Cristina Dols 
 
Tècnica d’Ed. Infantil: 
Maribel Pacheco 

 
D’esquerra a dreta: 

1ª filera: 
Davide Mendoza 
Yanira Mukaila 
Dana Nicole Carvajal 
Basma Moumou 
Nathaly Alam 

2ª filera: 
Izan Costan 
Jan Castellanos 
Dominick Gaviria 
Jordi Young 

Absents: 
Samay Gabarri 
Walid Ijioui 
Daniel Mestre 
Marina Prenafeta 

Tutora:  
Sandra Sánchez 
 
Tècnica d’Ed. Infantil: 
Maribel Pacheco 

 

P3 A 
 

P3 B 



 

 
 

 

 
D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Salama Mohamed 
Ainhoa Bedoya 
Abderrahmane Moumou 
Laia Mancho 
Pep Salvadó 
Carla Sofia Lozada 

2ª filera: 
Erik Kazimierski 
Nicolle Pérez 
Jireh Balcells 
Noah Ferreira 
Alejandro Rostas 
Eileen Sánchez 

3ª filera: 
Lluc Segura 
Nerea Pérez 
Carlos Gómez 
Jingwen Chen 
Mate Kavteladze 
Emma Cruz 

Absents: 
Chanay Domingo 
Samantha Ortiz 
Vladislav Terentii 

Tutora:  
Eva Ferré 

 
D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Jinghao Zhang 
Michael Simeon 
Maria Castellet 
Nara Orlando 
Jana Vidal 
Norma Grau 
Jon Mercadé 

2ª filera: 
Mamadou Gueye 
Yihao Zhang 
Roc Segura 
Mario Ros 
Kathrine Noces 
Karla Bolvito 
 

3ª filera: 
Sofía Buesa 
Geray Casas 
Jordi Colet 
Abrar Bouazza 

Absents: 
Abraham Gabarri 
Joana Aragón 
Elena Franco 

Tutora:  
Lourdes Ortuño 

 

P4 A 
 

P4 B 
 



 

 
 

 

 
D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Unai Rodríguez 
Carlos Jay de Gracia 
Khadija Akakas 
Mohamed Amin Harfouf 
Nàdia Gebellí 
Elliot Peytrignet 
Iracema López 
Erik Voltas 

2ª filera: 
Sibil·la Quigley 
Queralt Valls 
Pau Szpiga 
Jannat Beneddich 
Gurgen Movsesyan 
Gabriel Agudo 
Xin Yi Zheng 
Juan López 

3ª filera: 
Arian Mihaltan 
Guillem Pérez 
Eva Lorda 
Mario Obi Dike 
Aleix Vellvé 
Wenqi Ye 

Absents: 
Joel González 

Tutora:  
Mercè Saiz 

 
D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Aya Brital 
Cèlia Miranda 
Rime Ben M’Barek 
Ilias Kassemy 
Momin Afzal 
Izan Cicuéndez 
Eduard Alin Radu 

2ª filera: 
Kevin Esquivel 
Omar Sahli 
Linjunhao Wu 
Stefania Dumitru 
Sunqi Liu 
Amira García 

3ª filera: 
Nihal Aya 
Xuan Ma 
Erik Duarte 
Miguel Ángel Jiménez 
Dylan Alexander Mendoza 
Anton Nechypir 
 

Absents: 
Darío Parra 
Juan José Cortés 
Luz Melanny Loza 

Tutora:  
Montserrat Banús (absent) 

 

P5 A 
 

P5 B 
 



 

 
 

 

 

D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Seth Alexander Matías 
Mohammed Amine Charef 
Irene Calatrava 
Xi Chen 
Pau Castellet 
Uche Stanly Simeon 
Pau Crescitelli 

2ª filera: 
Adriana Carolina Moreno 
Jingrui Zhang 
Lina Ajrif 
Samuel Carrillo 
Jordi Ferré 
Edgar Sebastián Ramírez 

3ª filera: 
David Grau 
Arianne Llagostera 
Deisy Jimena García 
Onara  Plaza 
Ali Abderrahim 
Zacaria Cairi 

Absents: 
Aitor Arroyave 
Nazaret Batista 
Samara Castro 
Martina Llop 
José Tomás Montoya 
Rania Ouldali 

Tutora:  
Marta Fabregat 

 

D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Patrícia Bet 
Nahia Oliver 
Dylan Salvadó 
Guiu De los Ríos 
Adam Kaddouri 
Walter Duarte 
Isaac Marro 

2ª filera: 
Pau Martorell 
Rita Corbella 
Dunia Oulad 
Omar Brital 
Elías Jacob Zuñiga 
Iker Danilo Rodríguez 
Ayün Ayxendri 

3ª filera: 
José Hernández 
Chaymae Laaouinat 
Marc Sánchez 
Bilal Znasni 
Gawhara Chadadi 
Marc Alfonso 
Izan Arnau Oliva 
Samuel Génez 

Absents: 
Tecla Batista 
David Buñales 
Érika Sánchez 

Tutora:  
Eva Alejos 
 
 
Auxiliar d’Ed Especial: 
Immaculada Sancho  

 

1r A 
 

1r B 
 



 

 
 

 

 
D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Jiahui Zhang 
Víctor Navarro 
Juan David Jiménez 
Abraham Balcells 
Flavia Queral 
 

2ª filera: 
Mohamed Akakas 
Víctor Carmona 
Juan José Ventura 
Josei Roure Cervera 
Mauricio Alejandro Sánchez 

3ª filera: 
Cristian Robert Sánchez 
Sudais Falak Sher 
Juan Bao Liu 
Ona Sommer 
Sergio Dragos Ilie  

Absents: 
Kristel Victoria Blanco 
Jacob Carmona 
Rihab El Kachkari 
Isona Rodríguez 
Saül Torres 
Adonai Ximenis 
Silvana Ximenis 

Tutora:  
Amèlia Costea 

 
D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Anca Rostas 
Héctor Sentís 
Oussama Laaouinat 
Laeila Mesbah 
Carlota Sorribes 
Sol Magdalena 
Alba Fernández 

2ª filera: 
Massamba Diaw 
Mohamed Hmidat 
Rayhan Tascour 
Elías Anula 
Jethro Cruz 
Daniel Mediero 
Martín Zapata 

3ª filera: 
Davinia Kurosue 
Francisca Cutillas 
Atila Klynton Oliveira 
Ruixi Chen 
Neus Jhoela Gonzales 
Ona Calvo 
Laura Pozo 

Absents: 
Janira Crujera 
Nayeli Gabarri 
Naomí Gutiérrez 

Tutora:  
Carme Lombarte 

 

2n A 
 

2n B 
 



 

 
 

 

 

D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Júlia Miró 
Elyas Mesbah 
Marcel Mata 
Laura Macón 
Xu Ying Chen 
Òscar Castellet 
David Millán 
Emma Altura 

2ª filera: 
Shenghao Ye 
Karim Yokoubi 
Natàlia Gispert 
Ivet Montfort 
Xiu Yin Shi 
Mª Isabel Loza 
Moisés Durillo 

3ª filera: 
Kevin Alberto Llanos 
Aya Hibour 
Víctor Ramos 
Arianne Carla García 
Thiago Issaad 

Absents: 
Aitana Gutiérrez 
Ariadna Oliva 
Jaouhara Ouldali 
Hugo Rodrigues 

Tutora:  
Isabel Merino 

 
D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Marwan Hmdiat 
Aya El Yacoubi 
Júlia Demestre 
Aran Companys 
Aïda Charef 
Víctor Mena 
Joel Balcells 

2ª filera: 
Enrique Aledo 
Tatiana Patino 
Alyssa Mendoza 
Izan Cabré 
María Mayordomo 
Li Ma 
Ashley Linares 
Víctor Kazimierski 

3ª filera: 
Juan Diego Ramírez 
Victoria Fabiane Oliveira 
Meng Fan Zhang 
Manesa Rostas 
Laura Ríos 
Juan Josep Quezada 

Absents: 
Keitshy Mariobo 
Antonio Utiu 

Tutora:  
Mª Dolors Saltó 

 

3r A 
 

3r B 
 



 

 
 

 

 
D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Lucas Aiguadé 
Mariona Vives 
Desire Esther Sandoval 
Lucas Vilian Rodríguez 
Montserrat Muñoz 
Paula Moreno 
Sergi Martínez 
Jon Macón 

2ª filera: 
Nick Brandon Cueva 
Jiabo Chen 
Abir Boudarbala 
Alicia Elena Boboc 
Sabah Azaroual 
Joana Armengol 
Adam Aisa 

3ª filera: 
El Hadji Seydou Diaw 
Enric Llop 
Thalya Liébana 
Allal Lamhamdi 
Ifeoma Ezique 

Absents: 
Samir Ben Hsin 
Joel Buñales 
Thalia Buñales 
Talita Domingo 

Tutora:  
Núria Peguera 

 
D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Hicham Chemlal 
Jhoan Mark Choque 
Pol Castellanos 
David Jhosstin Balladares 
Josep Armengol 
Martí Alfonso 
Edgar Nahuel Esquivel 

2ª filera: 
Aïcha Sowe 
Gabriel Roch 
Aroa Constanza Maturana 
Nil Martorell 
Sergio Martínez 
Racha Kaddouch 
Yamil Hurtado 

3ª filera: 
Fabiola Gabriela Dumitru 
John Urdiaín 
Dennis Joel Zúñiga 
Hai Jun Wang 
Ieuan Salvadó 

Absents: 
Samara Buñales 
Jonatan Torres 
Cristina Ximenis 
 

Tutora:  
Dolors Abad 

 

4t A 
 

4t B 
 



 

 
 

 

 
D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Martina Crescitelli 
Júlia González 
Magali Esquivel 
Jana Vallverdú 
Alba Espejo 

2ª filera: 
Camili Lima 
Raúl Acedo 
Harold Vera 
Enric Grau 
Mirela Bet 
Amèlia Navarro 

3ª filera: 
Aldahir León 
Ágata Russo 
Roser Guzmán 
Denis Peredo 

Absents: 
Kiara Buñales 
India Domingo 
Yaser Hibour 
Corayma Solanes 
Alfredo Torres 

Tutor:  
Agustín Candel 

 
D’esquerra a dreta: 
1ª filera: 
Oleguer De los Ríos 
Mar Tie Salomó 
Víctor Hugo de Oliveira 
Gonçal Mena 
Pierre Demestre 
Safi Znasni 
José Ángel Pozo 

2ª filera: 
Yenifer Paola Martínez 
Ana Jiménez 
Direy Agudo 
Aitana Balcells 
Priscila Oyola 
Nayara Mata 
Alexandra Sans 

3ª filera: 
Abril Urdiaín 
Isabela Terentii 
Hamza Bennani 
Joan Prasant Giménez 
Joan Valls 
Libni Delgadillo 

Absents: 
Marta Rodríguez 

Tutora:  
Laura Aguilar 

 

5è A 
 

5è B 
 



 

 

LES ARRELS DEL PRESENT: “LA CATEDRAL” 

 
La primera sortida que els/les nens/es de tercer hem fet aquest curs és 

a la Catedral. 

Vam pujar pel carrer Major fins arribar -hi. 

Un cop a dins, el primer que vam veure va ser una gran rosassa de pedra i 

vidre damunt la gran porta de ferro. 

Darrera de l’Altar Major vam escoltar la història de Santa Tecla, i 

després vam sortir a un pati que és el Claustre, on vam veure una font i 

la tomba d’un senyor que mesurava més de dos metres. També ens van 

explicar la història del capitell de la Processó de 

les Rates. 

Una de les coses que més ens va agradar va ser 

tocar la campana. 

Com que la Rosassa de  la Catedral ens va agradar 

molt, a la classe de plàstica en vam fer una cadascú 

de nosaltres i va ser molt divertit, encara que una 

mica difícil. 

Aquests treballs que tots vam fer amb tanta 

il·lusió es van portar a l’exposició que va fer l’escola al Moll de Costa. 

Veure els treballs de tots els nens i nenes de l’escola ens va agradar 

molt !. 

Com a record de la nostra sortida, aquí us deixem les fotografies. 

 



 

	  

	  FUNIS	  

	  	  	  	  TIBIA	  

FLUMEN	  

LITUS	  

EQUUS	  

	  	  	  VITA	  

FLOS	  

TIGRIS	  

MARE	  

	  	  LUNA	  

	  	  LEGERE	  

BELLATRIX	  

GALERUS	  

AQUA	  

	  	  IGNIS	  

MANUS	  

	  LUPUS	  

STELLA	  

Tarragona	  conserva	  moltes	  restes	  d’edificis	  i	  construccions	  de	  
l’època	  dels	  romans.	  Els	  alumnes	  de	  4t	  hem	  estudiat	  les	  muralles.	  
Hem	  après	  com	  i	  quan	  es	  van	  construir,	  per	  a	  què	  servien…	  	  	  	  	  	  
Però	  els	  romans	  també	  ens	  van	  deixar	  	  una	  altra	  	  herència	  	  :	  	  	  

el	  llatí,	  la	  	  seva	  llengua.	  
	  
Cadascú	  de	  nosaltres	  ha	  escollit	  una	  paraula	  i	  hem	  buscat	  

com	  es	  deia	  en	  llatí,	  és	  a	  dir,	  com	  la	  deien	  els	  romans..	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  hem	  recollit	  totes	  en	  aquesta	  MURALLA	  DE	  MOTS.	  

CANTUS
S	  

PANNUS	  

	  OLLA	  

	  ARBOR	  

LATINUS	  

I	  INGENIUM	  

PRANDIUM	  

	  	  	  	  	  VINEA	  

	  STATUA	  

HERBA	  

	  	  	  PILA	  

DELPHINUS	  

	  	  PETRA	  

TESTUDO	  

CARRUS	  

	  	  LIBER	  

IANUA	  

LITTERA	  

MURUS	  



 

 

 

 

LES ARRELS DEL PRESENT: EL FÒRUM DE LA COLÒNIA 

 

  Els alumnes de cinquè de l’escola hem estudiat el Fòrum de la Colònia de Tarragona. 
Desprès de veure’l i parlar-ne a l’escola, vam anar a visitar-lo en persona. La Coloma 
ens va ensenyar tots els secrets que aquest amaga, de manera que ens va fer 
imaginar com podia ser aquell fòrum a l’edat romana i com el feien servir ells. 

 

 
Gràcies a aquella visita vam poder ser capaços de dibuixar diferents parts del fòrum 
romà i poder reproduir-les en un collage amb retalls de cartolines de colors. 
Així, quan l’escola va preparar l’exposició al Tinglado 1 del Moll de Costa del  Port de 
Tarragona sobre el projecte de les arrels del present, nosaltres vam poder aportar el 
nostre granet de sorra amb els nostres treballs. 
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6è - FÒRUM PROVINCIAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     ENDEVINALLES 

El Forum Provincial és 
una plaça on hi havien 
columnes i estava 
envoltada de pòrtics. 

Van construir un Forum en 
el lloc d'un antic 
campament militar romà. 

Ha estat molt entretingut i 
divertit viatjar per la part alta i 
descobrir secrets que sempre ens 
havien passat desapercebuts. 

 

Avui en dia no queda 
quasi res del Fòrum 
Provincial. 
 

Adonar-te que estàs 
rodejat d’història 
és impactant! 
 

On ara està la Catedral, 
abans hi havia el temple 
d'August. 

Hem descobert 
monuments i 
estàtues que no 
coneixíem. 

 

Aquell Fòrum estava ple 
d'estàtues, arbres, fonts... 

Hem veist unes 
columnes falses a 
la plaça del Rei. 

Sóc un barret damunt de la columna, 
no m'endevinareu si no mireu a la 

punta. 
 

Sóc alta i forta, 
al temple em trobareu, 

mireu per on mireu. 
 

Sóc la més gran de tots, 
tinc les estàtues de tots els 

emperadors. 

Estic feta de pedra, 
quan es mor un 

emperador 
em posen sense espera. 

A dalt de la plaça estic, 
i quan ve August, 
de gent estic tip. 



 

 
 

 

AULA DE DESCOBERTA: Els tints vegetals. Pintem amb: 

ESPINACS     i REMOLATXA   

        

 

LABORATORI:  TENYIM COM ELS ROMANS:  AMB LA PLANTA  

RUBIA  

TINCTORUM: 

  
Herba perenne i de textura rasposa, és una planta silvestre 
d'un metre d'alçada. A la tardor es pot aprofitar la seva arrel 
rogent en l'elaboració de tints. Les peces de roba d'aquella 
època revelen que a l'any 2500 a. C. s'utilitzava el vermell 
d'alizarina, un dels pigments més potents del color vermell. 
Durant segles, aquest vermell lluminós, va ser l'únic colorant 
vermell resistent a la llum.  

 

     

 



 

 

 
 

 

La Coral de l’escola no ens vam voler perdre la inauguració de l’exposició “Les arrels 
del present”.  Com era una actuació molt especial, ens vam vestir de romans per a 
l’ocasió!  
Vam cantar una cançó de la cantata Amics de pedra que vam aprendre l’any passat, 
composada especialment per als nens i nenes de Tarragona amb motiu del Congrés 
Internacional d’Arqueologia que es va celebrar a la nostra ciutat. 

 
 
 
 

 

‘Global Scholars’ is our school new project. We study and develop a way 

to make our city more sustainable. We work together with other schools 

over the world by an e-classroom. 
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ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES 
En l’edició d’enguany heu emplenat l’enquesta de satisfacció  
aproximadament la tercera part de les famílies, un 34%. Ha 
augmentat la participació respecte a la del curs passat (21%), 
però encara estem lluny d’assolir una participació 
significativa.  

Ens gratifica comprovar que el percentatge de famílies molt 
satisfetes en general amb l’escola ha augmentat un 30%, en 
passar del 40% al 53%. També ha augmentat un 6% respecte 
del curs passat el nombre de famílies molt satisfetes amb el 
nivell acadèmic del seu fill/a i això ens encoratja a continuar 
pel camí de l’aspiració a l’excel·lència.  

Per altra banda, curs rere curs, els valors més alts són els de la satisfacció del fill/a amb l’escola i la 
satisfacció amb el tutor/a. Un cop més, les famílies valoreu el que és essencial en l’educació: el 
tàndem mestre/a-alumne/a. En tercer lloc està el reconeixement de la bona feina de consergeria. 

L’esforç en la millora de les instal·lacions dins de les possibilitats del centre, es reflecteix en l’augment 
de les valoracions molt satisfactòries que expressen gairebé la tercera part de les famílies (30%), tot i 
que la majoria encara només les valora força (46%) o poc satisfactòries (23%). 

En general, en tots els ítems ha augmentat en positiu la distància entre les famílies que es mostren 
molt satisfetes i les que només estan força satisfetes, fet que interpretem com un reconeixement de la 
feina ben feta. Però ens marquem l’objectiu d’augmentar les famílies que aconsellarien molt el nostre 
centre a altres famílies (només un 50%), malgrat que aquest curs són un 13% més que el curs passat. 

En els comentaris que ens heu fet arribar, apareixen com a punts millorables la informació general 
rebuda de l’escola i la sortida d’Educació Infantil i Cicle Inicial. Prenem nota de les observacions que 
demanen que la informació arribi amb més temps de reacció a les famílies i el curs vinent s’assajarà 
un nou sistema de sortida per la porta principal del qual sereu informats properament. 

Gràcies per la vostra col·laboració en afinar cada cop més les actuacions perquè l’educació dels 
vostres fills i filles sigui la millor que els puguem oferir. 

 



 


