


Avantatges àmbit acadèmic



Excel·lents resultats

Superació

• Català 97 %

• Castellà 94 %

• Anglès 97 %

• Matemàtiques 91 %

Nivell alt

• Català 53 %

• Castellà 30 %

• Anglès 68 %

• Matemàtiques 41 %



Única escola de Tarragona que implanta Jump Math,
mètode innovador per aprendre Matemàtiques



Excel·lent expressió escrita
i ortografia

Nivell alt expressió escrita

• Català 50 %

• Castellà 51 %

• Anglès 85 %



Institut adscrit: INS Pons d’Icart
3 línies ESO



Avantatges àmbit multilingüe



Alt nivell anglès oral i escrit

Nivell alt  avaluació de  primària

• Comprensió oral 68 %

• Comprensió lectora 56 %

• Expressió escrita 85 %

L’anglès, llengua vehicular a 
Psicomotricitat (EI) i Ed. Física i 
Plàstica a Primària



Classes extraescolars gratuïtes de xinès



Avantatges àmbit científic



Projecte d’innovació pedagògica: 
Aula de ciències

Aula de ciències 

P3 a 6è

Hort P3 a P5



Avantatges àmbit lector



Projecte: 
Trenta minuts diaris de lectura

Lectura primerenca Recomanacions de llibres. Literatura



Biblioteca viva

Hora del pati

• Maleta viatgera

• Préstec

• LECXIT



Avantatges àmbit cultural



Ubicació al centre de la ciutat

• Caixafòrum

• Ajuntament

• Teatre Metropol

• Casa de la Festa

• Museu d’Art Modern

• Museu del Port

• Catedral

• Monuments romans

• Monuments urbans

• Etc.



Projecte interdisciplinari:
https://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent

https://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent
https://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent


Festival de Nadal:

Palau de Congressos



Acte acadèmic comiat 6è:

Palau Congressos



Integració en la vida cultural de la ciutat:
Gegants i Drac



Avantatges àmbit artístic



Cultiu de la sensibilitat artística

Coral Teatre

Ed. Visual i Plàstica Sardanes



Classes de guitarra en horari lectiu: 
Escola Municipal de Música



Avantatges àmbit valors



Bona educació: bona convivència



Respecte i coneixement d’altres cultures



Avantatges àmbit tecnològic



Projectors i pissarres digitals a totes les aules



Aprenentatge programari bàsic: 
Word, PPT, Excel.



Avantatges àmbit informatiu



Lloc web
http://escolapaudelclos.cat/

http://escolapaudelclos.cat/


Twitter: @DelclosPau : Escola Pau Delclòs



Revista – memòria anual



Avantatges àmbit econòmic



Reutilització de llibres: Escola i UMPA



Llibres de lectura literària gratuïts



Quota de material escolar

E.I.: 45 € C.I.: 45 € C.M.: 40 € 5è: 40 € 6è: 45€



Avantatges àmbit vida quotidiana



Serveis 
UMPA:

Menjador



Serveis UMPA: acollida matinal 07:45



Escola:

• Coral

• Escoles Municipals 
d’Iniciació Esportiva

• Suport Escolar 
Personalitzat (SEP)

Activitats extraescolars 

UMPA:

• Futbol

• Bàsquet

• Patinatge

• Natació

• Pre-esport

• Fun With English

• Arts plàstiques



UMPA:  Festes 



Un projecte d’escola

RIC, CLAR i COMPETENT



RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les
normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei
d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

• La sol·licitud de preinscripció es presenta al centre de primera 
opció o a les oficines municipals d'escolarització.

• Una sol·licitud per alumne/a indicant les diverses peticions de 
centre per ordre de preferència.

• Del 23 de març a l’1 d'abril de 2020, ambdós inclosos. 

(La documentació  fins al 2 d'abril de 2020).



Moltes gràcies!


