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L’INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA es va fun-
dar l’any 1975. Actualment s’imparteixen els estudis 
d’educació secundària obligatòria, batxillerat, for-
mació professional de grau superior, grau mitjà i PFI 
(programes de formació i inserció).

MISSIÓ i VISIÓ DE L’INSTITUT
La missió fonamental de l’Institut Esteve Terradas i 
Illa és formar, orientar i acreditar el nostre alumnat 
d’acord amb els objectius i amb fi nalitats desple-
gats a les lleis educatives i amb la identitat pròpia 
de l’Institut. L’objectiu és que l’alumnat assoleixi els 
coneixements, les habilitats, les actituds, els valors 
i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupa-
ment integral com a individu en la societat al llarg 
de la seva vida.

RECONEIXEMENTS
• Certifi cat d’excel·lència e2Cat. +400 

(Q de plata Qualicat 2018).
• Certifi cació ISO 9001 - 2015.
• Certifi cat d’escola verda.
• Premi Catalunya Educació 2009.
• 1r premi Marta Mata 2008 

“a la calidad de los centros educativos”. 
• Premi Ciutat de Cornellà 2007.
• 1r premi “Certamen violència 2.0” 

Universitat de Barcelona 2016.
• Diversos premis Catskills i Spainskills.
• Diversos premis Talent Everis.

C. Bonavista, 70
Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 11 00
Fax 93 377 27 09
iesesteveterradas@xtec.cat 
www.esteveterradas.cat
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Il·lustracions realitzades pels alumnes de grau mitjà d’arts gràfi ques



B
A l’ESO incorporem la igualtat de gènere i 
la coeducació com a eines necessàries per 
contribuir a la millora de la societat.
Formem ciutadans competents, lliures, 
crítics, autònoms, solidaris, responsables, 
actius i saludables, compromesos individual 
i col·lectivament amb l’entorn social, cultural 
i natural.

MATÈRIES OPTATIVES
Francès, Alemany, Conjunt instrumental, 
Iniciació al piano, Arduino, App Inventor, 
Treball en equip, Esport i valors, Aula 
verda, Matemàtiques a l’ordinador, Com 
representem el món, Disseny i impressió en 
3D, Cultura clàssica, Emprenedoria, Física i 
química, Biologia i geologia, Llatí, Economia, 
Tecnologia, Informàtica, Filosofi a, 

- Elaboració de maquetes, impressió 3D, electrò-
nica, treball amb fusta, programació amb Arduino i 
Scratch a les aules i tallers de tecnologia.

- Orientació educativa a l’alumnat.
- Plà d’acció tutorial: xerrades, tallers amb professio-

nals, dinàmiques de cohesió de grup, sensibilitza-
ció…

- Escola de famílies: xerrades formatives per mares i 
pares.

- Projecte de recerca d’orientació acadèmica-laboral 
a 4t d’ESO.

- Participació a les JAM de Treballs de recerca del 
Citilab a 1r de Batxillerat (dinàmiques d’inspiració i 
codisseny). 

- Col·laboració amb l’EOI, preparació per les proves 
d’idiomes (B1 i B2 d’anglès i alemany, DELF de francès).

- Concert de Nadal per famílies de 1r d’ESO.
- Activitat de natació durant el 3r trimestre de 

1r d’ESO.
- Crèdits de síntesi en format colònies per  1r, 2n i 3r 

d’ESO.
- Esquiada a 3r d’ESO i 1r de Batx.
- Concert de primavera per famílies de 3r d’ESO.
- Viatges de llengües estrangeres a França i 

Alemanya a 3r i 4t d’ESO.
- Viatges de fi  d’etapa a 4t d’ESO i 2n de Batx.
- Treball per projectes a tots els cursos d’ESO: 

Fes-te sentir a ritme de rap, Revolució!, Green 
Energy, Teca sana, La Terra, This is UK… 

- Activitats d’experimentació als laboratoris de física, 
química i ciències naturals.

ACTIVITATS I PROPOSTES EDUCATIVES 

- Atenció a l’alumnat amb professionals de SIEI, 
d’aula d’acollida...

- Alumnat mediador.
- Coeducació.
- Participació en projectes en col·laboració amb 

altres centres i entitats de l’entorn: XAJI, Sharing 
to learn, Projecte rius, Comitè mediambiental, 
proves cangur, Setmana de la ciència, Dia de l’EF 
al carrer, Projecte parlament…

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
- Reforç i ampliació de diferents matèries.
- Activitats fi sicoesportives com futbol, acroioga, 

tennis taula, balls urbans…
- Iniciació a la guitarra.

MATÈRIES DE MODALITAT
Biologia, Ciències de la Terra, Dibuix Tèc-
nic, Física, Química, Tecnologia Industrial, 
Economia, Economia d’Empresa, Geogra-
fi a, Història de l’Art, Història del Món Con-
temporani, Literatura Castellana, Literatura 
Catalana i Literatura Universal.

MATÈRIES ESPECÍFIQUES
Francès, Alemany, Història de Catalunya i 
Religió.
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MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
Persones interessades en les ciències expe-
rimentals, les matemàtiques, els estudis rela-
cionats amb continguts cientifi cosanitaris i el 
món dels processos tecnològics i dels mate-
rials, instruments, aparells i màquines.

MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES
SOCIALS
Persones amb inquietuds relacionades amb 
els estudis lingüístics i literaris, la fi losofi a, les 
manifestacions culturals, les ciències socials, 
jurídiques, polítiques i econòmiques, gestió i 
administració pública, la comunicació, les re-
lacions públiques, la publicitat, el turisme i al-
tres serveis d’oci.


