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INSTAL· LACIONS DE QUE DISPOSA EL CENTRE 

Totes les �ules est�n equip�des �mb Internet, c�nó i piss�rr� digit�l 

Diferents � u les d'inform�tic� i c�rros �mb port�tils per � l� sev� utilitz�ció � les cl�sses 

gener� Is. 

L�bor�toris de Biologí�, F�sic� i Qu�mic� 

L�bor�tori inform�tic 

Aul� de Músic� 

Aules de Dibuix 

Aules/t�llers de Tecnologí� 

Bibliotec� 

S�l� d' Audiovisu�ls 

S�l� de Medi�ció 

Gimn�s i pistes poliesportives 

C�feterí� 

SERVEIS 

Hor�ri d'�tenció setm�n�l �mb ��EAP (Equip 

d' Assessor�ment Ped�g�gic) 

INFERMERA: Consultes i �tenció per temes de s�lut 

i prevenció 

SIEI: Suport intensiu d'educ�ció inclusiv� 

Serveis soci� Is 

Serveis municip�ls d'�tenció �ls joves: EPI JOVE 

ACTIVITATS ORGANITZADES PER L'AMPA 
L'Ampa de l'institut (�ssoci�ció de m�res i p�res) col-l�bor� de form� perm�nent �mb 

el centre, gestion� el servei de t�quilles per �ls �lumnes i l� vend� de llibres, �mb un 

merc�det de llibres de segon� m�. 

T�mbé gestion� de form� direct� diferents �ctivit�ts: T�cniques d'estudi, Angl�s, 

Alem�ny, Fr�nc�s, Futbol, lmpressió 3D, Rob�tic�, Drons ... 

Tel. 977 330 307, ampaiesdim@gmail.com 

PARTICIPACIÓ DEL CENTRE EN DIFERENTS 
PROJECTES 

El nostre institut p�rticip� i gestion� diferents �ctivit�ts � l'estr�nger entre les qu�ls 

dest�quem: 

• Projecte Er�smus+ Ped�l Power 2019�2021 (�mb instituts d' Alem�ny� i Hol�nd�)
• Est�des d'�lumnes � Fr�n�� (C�best�ny�Perpiny�) i Alem�ny� (M�int�l�Fr�nkfurt) 

en form�t d'interc�nvi (cl�sses, sortides i �ltres �ctivit�ts) 

Projectes per l� convivenci�: Medi�ció, TEI (tutor�� entre igu�ls) i el progr�m� #�qu�proubullying

P�rticip�ció en progr�mes de ciut�t: Educ�ció per � l� S�lut, M�rx� de�s T�pi�s, C�s�l Jove, 

ARA ... 

P�rticip�ció en el Progr�m� Esport � l'Escol� 

P�rticip�ció en els Pl�ns d'Entorn

Col·l�bor�ció en l� M�r�tó 

Servei comunit�ri 4t d'ESO 

Premis liter�ris i m�tem�tics 

ACTIVITATS 

Al ll�rg de c�d� curs s' org�nitzen més de 100 �ctivit�ts en els 

diferents nivells educ�tius del centre i en les diferents �rees. 

Aquestes �ctivit�ts inclouen t�llers, visites cultur�ls, visites � 

empreses i mit��ns de comunic�ció, concursos, sortides �l 

te�tre, concerts, esports, excursions � l� n�tur� ... 

El centre gestion� �ctivit�ts per subvencion�r el vi�tge d' estudis 

i l� Tuna lesDim (només per �lumnes de 4t d'ESO).

Pl�nific�ció espec�fic� per �l Treb�ll de s�ntesi en tots els nivells 

d'ESO, �mb sortides i t�llers. 

Festes (C�st�ny�d�, N�d�l, C�rn�v�l i S�nt Jordi) i jorn�des 

cultur� Is.


