
Coneix el nostre Projecte CREA

dominiquestarragona.com

Llar d’infants · Educació Infantil · Educació Primària · ESO

Coneix el nostre
Projecte CREA
A través del projecte CREA formem 
persones capaces de transformar 
el món des de la seva escala de 
valors. Acompanyem i eduquem el 
nostre alumnat perquè esdevingui 
autònom, crític, creatiu, 
compromès, conscient; capaç de 
gestionar les seves emocions.

Serveis complementaris

C/ d'Antoni Rovira i Virgili, 16 · 43002 Tarragona

977 21 61 51

info@dominiques.catdominiquestarragona.com

Servei d'acollida matinal a 
les 7:45 h.

Menjador amb cuina pròpia i 
activitats lúdiques i formatives.

Escola d'idiomes extraescolar.

Activitats esportives i lúdiques 
organitzades per l'AMPA.

Grups Juvenils Sant Domènec.



Intel·ligències múltiples 

La roda del canvi

Reconeixem la persona amb tota la riquesa de la seva dignitat com el centre i raó de tota la nostra acció 
educativa en el marc d'una Educació Cristiana.
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Musical

Naturalista i 
ecològica

Verbal i 
lingüística

Cinestèsica 
corporal

Logico
Matemàtica

Que són capaços de percebre les emocions pròpies i les 
dels altres.

Que són capaços d’expressar, gestionar i canalitzar les 
emocions de manera adequada.

Que són capaços de tenir bona autoestima i actitud 
positiva davant la vida...

Que són capaços de relacionar-se amb els altres de 
manera reeixida i positiva.

Que són capaços d’adoptar comportaments apropiats i 
responsables per afrontar de manera satisfactòria els 
reptes de la vida diària.

A les escoles de Dominiques volem seguir animant l’alumnat a 
mirar dins seu.

LOOK INSIDE és un programa d’educació emocional dirigit a 
l’alumnat de totes les etapes educatives. Té per objectiu el 
desenvolupament de les seves competències emocionals com a 
element essencial del seu dia a dia, ajudant-los a descobrir...

Innovació metodològica

Educació individualitzada, treballant des de la realitat 
personal de cada alumne.

El Projecte Guau! introdueix la gosseta Cuca a les aules per tal 
d’optimitzar el procés d’aprenentatge dels alumnes.

Desenvolupament d’Intel·ligències Múltiples a partir dels 
Racons d’Aprenentatge, Espais d’Aula i Caixes d’Aprenentatge.

Ús de les TIC amb tauletes, pissarres digitals i ordinadors a les 
aules. Classes de robòtica a totes les etapes educatives.

Estimulació primerenca a l'Escola de Petits (de P3 a 2n de 
primària).

ENTUSIASMA'T, aprenentatge innovador de les matemàtiques 
(experimentar, analitzar, avaluar i crear).

Projecte Escola Verda amb programa de reciclatge i 
sostenibilitat, hort escolar i estades en escoles de natura.

Matèria d’Escacs a Primària per tal de potenciar les múltiples 
qualitats educatives d’aquest joc.

Tardes Temàtiques (Tecnològica i de raonament, ambients, 
artística, cos i ment, Projecte, Espais d’Aula...)

Projectes d'Aprenentatge-Servei amb els que els alumnes 
aprenen fent un servei a la comunitat del seu entorn amb 
l'objectiu de millorar-lo.

Aspirem a què les nostres escoles siguin 

comunitats d'aprenentatge obertes, vives i 

participatives; referents en creativitat i 
innovació, en les quals els nostres alumnes 

siguin reconeguts pel seu nivell 

competencial, la seva gestió emocional, la 

seva educació en valors i el seu compromís 

amb una societat plural i globalitzada. 

Visió

La nostra missió és acompanyar infants i 

joves perquè desenvolupin el seu projecte 
de vida, educant cor i intel·ligència, i així 

contribuir a una societat més solidària, 
transparent, fraterna i sostenible. 

Missió

La creativitat i la innovació formen part del 
nostre projecte educatiu:

Totes les etapes obligatòriesDe 3 a 16 anys Des d'Educació
Infantil fins a ESO.

Multilingüisme Escola familiar
El domini dels idiomes és un factor clau d'èxit.

Anglès des de P2 i Alemany com a segona llengua estrangera 
a ESO (matèria optativa).

Assignatures i blocs de continguts impartits en anglès a 
Infantil (Psycomotor), a Primària (Art, Natural Science, Drama) i 
a Secundària (English Conversation, TIC, Biology...).

Auxiliar de conversa nadiu a tots els cursos de les diferents 
etapes educatives.

Preparació i promoció de les proves Cambridge d'anglès i 
Goethe d'alemany.

Escola d'Idiomes amb classes extraescolars d'anglès i alemany.

Intercanvi internacional amb instituts europeus (Berlín).

Trobades a l'Espai Família, on mares, pares i mestres 
comparteixen inquietuds, experiències i horitzons educatius.

Tallers creatius i activitats familiars organitzades per l'AMPA.

Propostes de lectures i debats literaris amb autors organitzats 
pel Club de Lectura de l'escola.

Activitats de cultura tradicional organitzades per la Colla 
gegantera i festera Dominiques Tarragona.

Xerrades i tutories amb les famílies.

Ens sentim molt a prop de les famílies, 
convidant-les a participar en activitats d'aula i 
d'escola.


