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Les raons per
ser del Thau
· Obrim l’escola de ¾ de 8 del matí fins a 2/4 de 7 de la tarda.
L’horari lectiu és de 2/4 de 9 del matí fins a la 1 del migdia i
de 2/4 de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.

I de serveis

· Acompanyem l’alumnat i les famílies en tot el seu recorregut
escolar.

· Oferim un ampli ventall d’extraescolars durant el curs
i a l’estiu.

· Tenim un Departament d’Orientació Psicopedagògica
format per psicopedagogs, logopedes i psicòlegs.

· Comptem amb un monitoratge propi a l’espai de migdia
i tarda.

· Utilitzem diverses estratègies d’ensenyament-aprenentatge
segons el nivell maduratiu dels alumnes i el seu ritme
d’aprenentatge.

· Tenim cuina pròpia.

· Fem programació, robòtica, impressió 3D i utilitzem
diversos de dispositius tecnològics (tauletes, ordinadors
portàtils, pantalles digitals...).
· Emprem diferents tipus d’agrupacions dels alumnes al llarg
de tota l’escolaritat: desdoblaments, dos docents a l’aula,
matèries per nivell. Fins al punt que a 4t d’ESO un 70% de
les classes són en grups reduïts.
· Som una escola arrelada al país i a les nostres tradicions.
· Fem viure la sensibilitat i les emocions a través de la música,
la plàstica i l’expressió.
· Tenim una biblioteca al servei dels projectes de l’escola.
· El nostre projecte lingüístic abraça el català, el castellà,
l’anglès i el francès.
· Un 70% de l’alumnat assoleix un nivell d’anglès de B2.2 o
superior, certificable en acabar 4t d’ESO.
· Preparem de forma gratuïta els exàmens oficials d’idiomes a
3r i 4t d’ESO.
· Proposem un ampli ventall d’optatives a 4t d’ESO des de
ciències, humanitats i arts escèniques.
· Us assegurem l’entrada a un batxillerat de prestigi i de
qualitat com el del CIC BATXILLERAT. La totalitat dels
alumnes supera la selectivitat i 9 de cada 10 poden accedir
al grau universitari que trien en primera opció.
· Tenim una escola de música –VIRTÈLIA- i una d’idiomes
-CIC IDIOMES- integrades dins de l’escola.
· I, sobretot, tenim un equip humà compromès amb el nostre
projecte educatiu.

· Disposem d’un aparcament dins del recinte escolar.

· Disposem d’una infermeria amb personal sanitari.
· Tenim un servei de transport escolar.
· Gaudim d’unes bones instal·lacions esportives.

