Escola

Thau
Barcelona
Escola concertada pel Departament
d’Ensenyament

Thau és l’última lletra de
l’alfabet hebreu, símbol de
sant Francesc, el nostre
patró, nom que vol tenir
en l’esperit i en la lletra
la voluntat de servei a les
famílies que ens dipositen
la seva confiança.

Índex
> Etapes educatives

05

> Projecte educatiu

06

> Eixos educatius
> Equipaments
> Serveis

08

10

12

> Aula oberta
> On som?

13

14

> Els nostres centres

2 Escola Thau Barcelona

15

Escola Thau Barcelona 3

Etapes
educatives
• Educació infantil, de 3 a 6 anys
• Educació primària, de 6 a 12 anys
• Educació secundària obligatòria, de 12 a 16 anys

Persones curioses,
capaces d’afrontar nous
reptes i amb una voluntat
d’aprendre al llarg de tota
la vida.
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Projecte
educatiu
L’Escola es vertebra d’acord
amb quatre principis, que
en conformen la tasca i són
la base dels continguts i de
les activitats:
• L’alumne com a centre del procés 		
d’aprenentatge.

A l’escola Thau aprenem
i compartim el
coneixement.
Persones que comprenen
la realitat, la transformen
i contribueixen a la seva
millora.

• El català com a llengua vehicular, 		
d’aprenentatge i de coneixement de la
cultura pròpia.
• L’obertura social basada en l’educació
com a servei als altres i a la societat.
• L’educació en els valors de l’humanisme
cristià.
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Eixos
educatius
• Utilitzem diverses estratègies
d’ensenyament-aprenentatge per
aconseguir un alumnat autònom, amb
iniciativa, motivació i curiós envers el
món que l’envolta.
• Fomentem les capacitats
comunicatives. L’alumnat aprenen
a parlar en públic i generen els
continguts de Thau TV.
• Integrem les competències digitals.
Desvetllem la curiositat de l’alumnat
amb reptes STEAM. Treball al laboratori
a partir de cicle superior. Participació a
la First Lego League.
• Tenim el nostre projecte lingüístic: la
nostra llengua vehicular és el català i
assolim un bon domini oral i escrit del
castellà, l’anglès i el francès.
• Participem en el European Youth
Parliament.
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• Preparem l’alumnat per a les proves
d’avaluació externes de la llengua
anglesa i francesa: Cambridge First
Certificate i DELF.
• Tallers i projectes en equips
cooperatius. Desdoblaments
generalitzats a totes les etapes.
• Treball eficient de la mecànica lectora.
Participem en el projecte Binding de la
Universitat de Barcelona.
• Participem a les proves Cangur de
matemàtiques a partir de cicle superior.
• Grups de voluntariat a partir de cicle
superior. Equip d’alumnes mediadors a
Secundària.

• Establim una comunicació fluïda amb
la família per crear els lligams de
complicitat i confiança necessaris que
afavoreixin el creixement personal de
l’alumnat.

• Fem viure la sensibilitat i les emocions
a través de la música, la plàstica
i expressió, que són elements
fonamentals per al desenvolupament
integral de les persones.

• Fem un seguiment acurat de
l’alumnat amb tutoria individual i
suport del Departament d’Orientació
Psicopedagògica.

• Entenem la pràctica esportiva com una
eina que ens permet conèixer el propi
cos, practicar les habilitats motrius,
potenciar el treball en equip i fomentar
els valors personals i els hàbits
saludables.

• Atenció inclusiva de la diversitat
d’alumnat segons les pròpies
capacitats.
• Fomentem l’esperit constructiu i la
participació de l’alumnat a la vida
quotidiana de l’escola a través del
Consell d’Infants de Thau Barcelona.

• Som Filoscola. Fomentem el pensament
crític per afavorir el criteri propi i
desenvolupem l’educació emocional.

• Som una escola arrelada al país.
Fem viure les nostres tradicions, les
celebracions d’escola i el tema de l’any.
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Equipaments
Disposem de 30.000 metres
quadrats. Els edificis ocupen 10.000
metres quadrats i les zones de
lleure, camps esportius i zones
verdes n’ocupen 20.000.

• Amfiteatre
• Plató de TV
• Espais STEAM (aules de tecnologia i
espais d’ordinadors)
• Gran espai d’ambients a parvulari
• Laboratoris de ciències a primària
• Laboratoris de física i química i de
ciències naturals a secundària
• Tres aules de música
• Tres aules de plàstica
• Biblioteca Joan Triadú
• Aula de psicomotricitat
• Espais polivalents de treball
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• Aules amb parets de vidre
• Bosquet
• Dues aules d’acompanyament
• Arborètum
• Hort
• Estació meteorològica
• Rocòdrom
• Tres pistes de bàsquet/esbarjo
• Cinc camps d’esports/esbarjo amb
gespa
• Quatre espais de joc per a infantil i
primària. Bosquet. Pavelló esportiu.
• Dos menjadors
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Serveis

Aula Oberta
Àmbit de l’escola que
organitza les activitats
següents:

• Activitats extraescolars (Aula Oberta)
• Cuina pròpia: esmorzar a infantil,
dinar i berenar a les tres etapes. Dos
dies a la setmana es menja un aliment
ecològic. Només es fa servir oli d’oliva
i els plats s’elaboren amb productes de
proximitat.

• Transport escolar a Barcelona i Baix
Llobregat: 9 línies.
• Acollida gratuïta als matins a partir de
les 7.45 h.
• Permanències fins a les 18.30 h.
• Servei d’infermeria.

• Treball d’hàbits i menjador amb mestres
i monitors. Equip de monitors propi.

• Departament d’orientació
psicopedagògica.

• Coral musical als migdies a partir de 1r
de primària.

• Estudis musicals al migdia amb
professors de música Virtèlia.
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• Monitoratge del temps del migdia
• Activitats extraescolars esportives
(natació, bàsquet, futbol, gimnàstica
rítmica, judo, escacs, patinatge).
• Activitats extraescolars creatives
( tallers d’expressió i teatre,
sensibilització musical, plàstica,
robòtica).

• Serveis escolars de guarderia i
permanències.
• Servei de biblioteca i aula d’estudi.
• Colònies i casals d’estiu.
• Campus esportius.
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On som?
TB

Els nostres
centres
SC

V

B

Thau Barcelona

Thau Sant Cugat

Virtèlia

CIC Batxillerats

Av. d’Esplugues, 49-53
08034 Barcelona
Tel. 932 030 154
thaubcn@thaubcn.iccic.edu

Av. de la Generalitat
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 898 108
thausc@thausc.iccic.edu

C. Vallmajor, 11
08021 Barcelona
Tel. 932 001 133
virtelia@iccic.edu

C. Via Augusta, 205
08021 Barcelona
Tel. 932 001 133
batx@iccic.edu

C

I

CIC Cicles

CIC Idiomes

C. Torrent de les Flors, 68-70
08024 Barcelona
Tel. 932 001 133
informacio@iccic.edu

Via Augusta
Via Augusta, 205
08021 Barcelona
Tel. 932 001 133
idiomes@iccic.edu
Gràcia
C. Torrent de les Flors, 68-70
08024 Barcelona
Tel. 932 001 133
idiomesagracia@iccic.edu
Sant Cugat del Vallès
Av. de la Generalitat, 199-201
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel. 936 758 419
idiomesasantcugat@iccic.edu
Mataró
C. d’en Passet, 16
08304 Mataró
Tel. 937 556 550
secretaria@escolameritxell.org
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www.iccic.edu/thaubcn
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