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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

Acollida a partir de les 7:30 h del matí.

Prolongació de la jornada fins a les 
18:15 h.

Menjador i cuina pròpia.

Assegurança escolar.

Activitats extraescolars AFA.

Natació a Educació Infantil.

Orientació Psicopedagògica.



Intel·ligències múltiples 

La roda del canvi

Totes les etapesDels 3 als 18 anys Des d'Educació Infantil fins a
Batxillerat en el mateix centre.

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.

Els projectes 
que transformen

En l'actualitat, el domini d'idiomes és 
un factor clau d'èxit.

Educació Infantil:
S’imparteix la matèria d’Anglès mitjançant el 
mètode Artigal. La matèria de Psicomotricitat. 
Activitat extraescolar d’Anglès.

Educació Primària:
S’imparteix la matèria d’Anglès mitjançant el 
mètode Artigal fins a 2n de Primària. Matèria 
d’Educació Física impartida en Anglès. 
Auxiliar de conversa natiu/va. Activitat 
extraescolar d’Anglès.

Educació Secundària i 
Batxillerat: 

Assignatures impartides en anglès: 
Environment, Geografia, Història, Matèries 
complementàries d’Anglès. Matèries 
optatives de Francès, Alemany. Activitats 
extraescolars d’idiomes.

Plurilingüisme

Preparem per a les titulacions de Cambridge i 
L’Institut Française.

Realitzem intercanvis lingüístics a Anglaterra, França 
i Alemanya.

Som un centre 
que camina 
cap al 
plurilingüisme 
a totes les 
etapes del 
procés 
educatiu.

Educació individualitzada: atenció i acompanyament per 
a cada alumne/a.

Desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples.

Coaching educatiu. Sessions individuals a l'ESO i Batxillerat.
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Projecte d’Enriquiment creatiu i cognitiu per a l’alumnat 
amb talents i amb altes capacitats.

Unitat Canina d’Intervenció Educativa.

TIC: Tablets, pissares digitals a les aules, impressores 3D, 
espai de Robòtica i ordinadors personals (ESO i Batxillerat).

Mètode Science Bits (Ciències a l’ESO).

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 de 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...

Projecte de mediació.

Centre acreditat en qualitat norma ISO 9001:2015


