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CÀRACTER PROPI
La Salle Tarragona és una escola concertada on s’imparteixen els estudis d’Educació Infantil, Educació Primària i ESO
i, a més, també s’ofereixen estudis de Batxillerat privat. La Salle té més de 1000 escoles i 75 universitats al món. 25
d’aquests centres estan a Catalunya.
La Salle Tarragona va obrir portes l’any 1906 i avui en dia és una escola cristiana amb un projecte pedagògic sòlid,que
integra l’herència i la tradició lasal·liana amb la millor innovació educativa. Aquesta àmplia trajectòria es tradueix en
una pedagogia que es regeix per criteris que busquen la qualitat educativa, la resposta a les necessitats dels alumnes,
el rigor científic, el treball cooperatiu, l’autonomia responsable, l’aprenentatge dels idiomes, els projectes plurilingües i
la sintonia amb el avenços tecnològics i les metodologies didàctiques més eficaces.
Som una escola solidària i compromesa amb la millora del 3r i 4t món amb diferents campanyes de sensibilització
adreçades als alumnes i famílies de l’escola i també a la ciutat. Assumim la nostra responsabilitat social per mitjà de
diferents projectes d’APS (aprenentatge i servei) i col·laboracions amb les entitats socials locals.

EQUIPAMENT
La Salle Tarragona compta amb uns espais envejables de més de 90.000m2, distribuïts en 8
pavellons independents (un per a cada etapa educativa, amb els seus corresponents patis),
in poliesportiu, un edifici central d’espais comuns (cuina, menjador, teatre, capella…), hort escolar, boscos i zones enjardinades.

LA SALLETARRAGONA
Una escola que mira més enllà

IDIOMES

ROBÒTICA

· Totes les complementàries
en anglès
· Pla de robòtica educativa
· Anglès i alemany com
a totes les etapes.
a primeres llengües
·
Aplicació dins de les
estrangeres
· Assignatures en anglès diferents assignatures
· Aula STEAM
a ESO
· Certificacions en els
exàmens de Cambridge
· Estades lingüístiques
· Batxillerat Dual

ESCOLA DE PROGRAMES
NATURA
LA SALLE
· Som escola Verda
· Espais naturals :
hort, boscos, ecotaller,
zona de compostatge
· Compomís amb el
medi ambient

· Projecte Destí
· Nous Contextos
d’Aprenentatge
· Eduemprén
· Solidaritat

ROBÒTICA EDUCATIVA
S’aprèn de manera lúdica

PENSAMENT
COMPUTACIONAL

La Salle Tarragona, plenament
conscient de l’evolució tecnològica que pateix la societat actual,
ha dissenyat un pla de robòtica
que permetrà als alumnes adquirir coneixements i habilitats
per superar amb èxit el futur i
aprofitar qualsevol oportunitat
laboral.
Mitjançant aquest pla de robòtica s’aprèn de manera lúdica, els
aprenentatges adquireixen significació i es transfereixen a altres situacions
• Permet treballar de manera interdisciplinar i
competencial totes les àrees: estructures lingüístiques, competència matemàtica, ciències, tecnologia...
• Integra coneixements mitjançant l’aprenentatge
basat en projectes i la metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).
• Afavoreix el raonament, la creativitat, el treball
en equip, l’atenció a la diversitat i aprendre dels
errors.
• La gamificació motiva i fomenta la cultura de•
Setmanalment, a ESO i Batxillerat, es fan classes de conversa amb professors natius en grups
reduïts.

APLICACIONS
MÒBILS
APRENENTATGE
BASAT EN PROJECTES
METODOLOGIA
STEAM
EXPERIMENTACIÓ I
MÈTODE CIENTÍFIC
REALITAT
AUGMENTADA
COMPETÈNCIA
DIGITAL
ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
GAMIFICACIÓ

Tip!

Nam inum alia adicia
Am ipsapid mi, eici Tem

DISSENY 3D
PROGRAMACIÓ I
ELECTRÒNICA
MAKER / DIY

APRENENT IDIOMES
Escola Plurilingüe

TOTES LES
COMPLEMENTÀRIES
EN ANGLÈS
AICLE
SCIENCE AMB
ANGLÈS
UN TERÇ
D’ ASSIGNATURES EN
ANGLÈS A ESO
ALEMANY A 6È
Tip!

L’ aprenentatge de les llengües
estrangeres (anglès i alemany)
són un objectiu priotari a La
Salle Tarragona. Per tal d’ aconseguir que els alumnes tinguin
un bon nivell competencial, l’
aprenentage de l’ anglès s’ inicia a P3 i augmenta en quantitat
d’hores a mida que s’ avança en
cursos.
En aquest sentit, a La Salle Tarragona:

ALEMANY COM
LLENGUA
ESTRANGERA A ESO

• Totes les hores complementàries des de P3 fins a 4t d’ESO s’ofereixen en anglès (5
hores setmanals a Infantil i Primària i 3 hores a ESO) i són impartides per professors
especialitzats.

ESTADES
LINGÜÍSTIQUES

• S’aplica la Metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera) a Primària i ESO.

EXÀMENS
UNIVERSITAT DE
CAMBRIDGE

• A Secundària un terç de les assignatures es fan íntegrament en anglès durant tota
l’etapa (Science, Music, History…).

BATXILLERAT DUAL

• A Primària es fa una hora setmanal de Science en anglès a partir de 4t curs.

• Setmanalment, a ESO i Batxillerat, es fan classes de conversa amb professors natius en grups reduïts.
• Introducció de l’alemany a 6è de Primària com a hora complementària.
• S’ofereix l’opció d’escollir l’alemany com a primera llengua estrangera a 1r d’ESO.
• L’escola disposa d’una àmplia oferta d’estades lingüístiques a l’estranger, que poden
ser d’una setmana, una quinzena, un mes i fins a un trimestre complet, per a alumnes
d’ESO i Batxillerat.
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PROGRAMES
PEDAGÒGICS PROPIS

DESCOBERTA
D’UN MATEIX

·HÀBITS I AUTONOMIA
·A TRAVÉS DEL JOC: PSICOMOTRICITAT I
JOC SIMBÒLIC
·RELACIONS AFECTIVES I COMUNICATIVES
·INTERIORITAT I EMOCIONS

·INTEL·LIGÈNCIES MULTIPLES
·KINIESOLOGIA
·PROGRAMA DESTÍ
·HARA

APRENENT
ANGLÈS
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DESCOBERTA
DE L’ ENTORN

EDUCACIÓ

·HORA DIÀRIA
·MESTRA ÚNICAMENT
PARLA AMB ANGLÈS
·ANGLÈS DE MANERA
NATURAL: JOCS,
CONTES, PROJECTES...

LA SALLE

TARRAGONA

INNOVACIÓ
·ACTIVITATS DIVERSES
·MATERIALS INNOVADORS
·NOVES TECNOLOGIES
INTEGRADES A LES ÀREES
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·OBSERVACIÓ I
EXPERIMENTACIÓ
·RAONAMENT
·APRENENTATGE
COOPERATIU
·IMMERSIÓ EN LA NATURA

INFANTIL

COMUNICACIÓ
I LLENGUATGE
·DESENVOLUPAMENT LLENGUATGE:
CORPORAL, VERBAL, PLÀSTIC, MUSICAL,
MATEMÀTIC I AUDIOVISUAL
·ESPAIS D’ EXPRESSIÓ LLIURE
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CONEIXEMENT
d’un mateix i dels altres

A Educació Infantil treballem per projectes, partim
sempre dels interessos i motivacions dels nens perquè
sabem que és així com es construeix l’aprenentatge.
“El nen percep el món globalment, nosaltres busquem
la interdisciplinarietat per ajudar-lo a la seva comprensió.”

A La Salle Tarragona treballem aplicant
programes propis que completen la
nostra oferta educativa.

educació
infantil

Dins el projecte incloem el treball de
les múltiples intel·ligències, arribant
així a cada nen amb la seva individualitat i potenciant el seus talents. Fem activitats de descobriment de la natura, gaudint dels
espais exterior, experimentem al
bosc i tenim cura del nostre hort.

Sabem que l’anglès serà important
en la vida dels nostres alumnes, per
això fem 5 hores d’immersió en anglès
a la setmana.

Treballar a partir de projectes, la vessant lúdica en
l’aprenentatge, el joc simbòlic, la convivència, la socialització i l’acompanyament són eixos fonamentals
en el nostre projecte pedagògic.
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PROGRAMES
PEDAGÒGICS

APRENENTATGE
COOPERATIU

·EDUCACUÓ EMOCIONAL
·PROGRAMA DESTÍ
·HARA
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PROGRAMES
INNOVADORS

·TREBALL EN EQUIPS HETEROGÈNCIS
·TREBALL PER PROJECTES

ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT

EDUCACIÓ

·NCA (NOU CONTEXT
APRENENTATGE)
·PROGRAMA TEI
(TUTORIA ENTRE
IGUALS)

PRIMÀRIA

·AULA DE SUPORT
·DESDOBLAMENTS
·REFORÇ
· ALTES CAPACITATS

LA SALLE

TARRAGONA

NOVES TECNOLOGIES
·ROBÒTICA
·TAULETES DIGITALS
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COMPROMÍS
AMB L’ ANGLÈS
·5 HORES SETMANALS DE CLASSES
COMPLEMENTÀRIES EN ANGLÈS
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ESTIL PEDAGÒGIC
centrat en la persona i el
desenvolupament humà i intel·lectual
L’Educació Primària distribuïda en sis
cursos, és una etapa fonamental
en l’adquisició de les competències bàsiques.
L’aprenentatge funcional de la
llengua anglesa és un objectiu
clau del col·legi, és per això, que
a més de les hores curriculars
en anglès, s’imparteixen íntegrament en llengua anglesa les cinc
hores complementàries per professors que només parlen anglès.

educació
primària

La introducció de la robòtica a educació primària,
implementant-la dins de les diferents àrees, permet als alumnes
desenvolupar el pensament computacional.
L’escola de Natura, l’hort i l’espai natural permet que els nostre alumnes estiguin en contacte directe amb la natura, plantin
i tinguin cura de les verdures i siguin especialment sensibles
amb el medi ambient.
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PROGRAMES
PEDAGÒGICS

APRENENTATGE
COOPERATIU

·FAIG
·LECTURA EFICAÇ
·PROGRAMA DESTÍ
·HARA
· APS
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BATXILLERAT
DUAL

·MOTIVACIÓ PER LA TASCA
·ACTITUDS D’ IMPLICACIÓ I D’ INICIATIVA
·COMPRENSIÓ EN EL QUE ES FA
·DOMINI DELS CONCEPTES

FORMACIÓ
DE L’ ALUMNE

EDUCACIÓ

·DES DE 3r ESO ES
DONA LA POSSIBILITAT
D’OBTENIR DUES
TITULACIONS
SIMULTÀNIAMENT

ESO

·FORMEM PERSONES
·RESPONSABILITAT
·APRENENTATGE
AUTÒNOM

LA SALLE

TARRAGONA

ROBÒTICA
· DES DE 1r A 4t ES CURSA
ROBÒTICA A L’ASSIGNATURA DE TECNOLOGIA
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APRENENTATGE
AMB L’ ANGLÈS
·NATURALS I MÚSICA A 1R I 2N
ÍNTEGRAMENT EN ANGLÈS
·1 HORA SOCIALS DE 1r A 4t EN ANGLÈS
·3 HORES COMPLEMENTÀRIES
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FORMEM

persones

eso

L´ús de la llengua anglesa és un element distintiu d’aquesta etapa. Gran
part de les assignatures
s’imparteixen íntegrament
en anglès (Science, Music,
Geography, Faig...).

La robòtica també té un pes important dins de la formació competencial dels nostres alumes.
Els projectes, el programa Faig, el repte experimenta, l’aprenentatge-servei i l’aprenentatge
cooperatiu completen la nostra oferta educativa.
Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i afavorir el
seu aprenentatge futur.
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MODEL D’ÈXIT

PAS PREVI A
EST. SUPERIORS

·ENTRE ELS 20 MILLORS CENTRES
DE CATALUNYA EN LES PAU
·100% APROVEN SELECTIVITAT
·91% ENTREN 1a OPCIÓ
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BATXILLERAT
DUAL

·ETAPA DE TREBALL I CONSTÀNCIA
·PREPARACIÓ PER LA UNIVERSITAT
·ORIENTACIÓ PERSONALITZADA

QUATRE
ITINERARIS

EDUCACIÓ
BATXILLERAT

·DUES TITULACIONS :
BATXILLERAT LOCAL
I EL NORD AMERICÀ

· TECNOLÒGIC
· CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE LA SALUT
· CIÈNCIES SOCIALS
· HUMANITATS

LA SALLE

TARRAGONA

OFERTA EN UN
ESPAI ÚNIC
· AULES PER GRUPS REDUÏTS
· ROBÒTICA
· ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I
HUMANÍSTIQUES
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APOSTA PER
L’ ANGLÈS
· HORES DE SPEAKING
·70 % FINALITZEN AMB EL FCE (B2)
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batxillerat
El Batxillerat és un cicle de dos cursos en
els quals l’alumne dissenya el que serà el seu
currículum per accedir als estudis superiors. En
aquests dos anys, l’estudiant ha d’adquirir les habilitats i els coneixements necessaris per a formar-se com a persona adulta i, alhora, per preparar-se per al món universitari o
el dels cicles formatius.
Els resultats en avalen: en les PAU estem entre els 20 primers centres de Catalunya.

El programa de Batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat
d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del
país d’origen de l’alumne i el nord-americà.

BATXILLERAT

Dual

Serveis que Oferim
· Acollida Matinal a partir de les 7:30
· Menjador escolar
· Transport Escolar
· Activitats Extraescolars
· Campus en període de Vacances
· Biblioteca
· Intranet
· Pàgina web i xarxes socials

