
INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA
www.esteveterradas.cat

Bonavista, 70 - Cornellà de Llobregat
Gavarra 

Tel. 93 377 11 00
e-mail: a8016781@xtec.cat 

www.esteveterradas.cat

L5M

• RENFE - estació Cornellà Centre
• FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA - estació Cornellà Centre

• METRO L5 - estació GAVARRA
• TRAMBAIX - estació Cornellà Centre (Almeda)

• AUTOBUSOS - L46 - 67 - 68 - 57 - 95 
N13 - N14 - L52 - L82 - 53N - 153   

Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació
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Presentació Reconeixements més destacats

Serveis de transport públic propers al centre:

L’Institut Esteve Terradas es va fundar l’any 1975. Fins al curs 1994/1995 
s’imparteixen els estudis de Formació Professional de Primer i Segon 
Grau, de diferents branques professionals. És a partir del curs 1995-1996 
quan s’implanta la reforma educativa de la LOGSE a Cornellà, que l’Institut 
imparteix ESO (Educació Secundària Obligatòria), Batxillerat i Cicles 
Formatius.  L’Institut Esteve Terradas ha esdevingut un centre de 
referència a la comarca.

Missió 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 finalitats 
desplegats a les lleis educatives i la identitat pròpia de l’Institut, per tal 
que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i 
les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral com a 
individus en la societat al llarg de la seva vida. 
Com a centre educatiu, tenim una gran responsabilitat social, i per tant 
la nostra missió és també donar el millor servei a la resta de grups 
d’interès:  Departament d’Ensenyament, famílies, empreses, instituts i 
escoles, fundacions i entitats amb les quals col·laborem.

Visió de l’Institut
L’Institut Esteve Terradas vol ser un centre excel•lent en tots els àmbits, 
arribant a ser un campus de referència a Cornellà i al Baix Llobregat, que:
• Proporcioni al nostre alumnat una formació de qualitat d’acord amb 
els principis d’excel•lència i equitat.
• Satisfaci les expectatives de les famílies envers l’educació dels seus 
fills i filles.
• Sigui obert i actiu davants dels nous reptes i innovacions emergents 
en la societat.
• Doni el millor servei a les empreses, fundacions i entitats amb les quals 
col·laborem.
• Assessori, orienti i acrediti treballadors/es en actiu.
• Faci ús social dels seus espais per atendre necessitats que sorgeixin 
a l’àrea d’influència.

Valors de l’Institut
L’Institut Esteve Terradas es defineix com català, laic, integrador,  
respectuós amb totes les cultures i ideologies, coeducador, responsable 
socialment, respectuós amb el medi ambient, democràtic i obert al canvi 
i al progrés. Està implicat en la millora de la qualitat dels ensenyaments 
i serveis que proporciona a l’alumnat i a tots els grups d’interès.

Tot això es treballa des de diferents àmbits:  des dels propis currículums, 
a la tutoria, al servei de mediació, des del projecte de coeducació, des 
del servei comunitari, mitjançant l’aula d’acollida, les SIEI (Suport Integral 
a l’Escola Inclusiva), des de les diferents coordinacions i des del propi 
exemple de les persones.

• Certificat d’excel·lència e2Cat. +400 (Q de plata Qualicat 2018).

 • Certificació ISO 9001 - 2015.

• Certificat 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.

OFERTA EDUCATIVA
ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) 

Batxillerat

Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Cicles Formatius de Grau Superior 

Programes de Formació i Inserció



ESO BATXILLERAT Fem

 • Batxillerat científic-tecnològic: 
Matemàtiques, Química, Biologia, CTMA, 
Física, Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, 
Francès, Religió i Història de Catalunya.

 
• Batxillerat social-humanístic:

Història del món contemporani, 
Matemàtiques aplicades a les CCSS, Llatí, 
Literatura universal, Economia, Economia 
d’empresa, Francès, Religió, Història de 
Catalunya, Història de l’art, Geografia, 

Literatura castellana i Literatura catalana.

• 1r d’ESO:
Sopar de famílies.

Piscina durant l’última avaluació
Crèdit de síntesi amb colònies de 3 dies

• 2n d’ESO:
Crèdit de síntesi amb colònies de 3 dies

• 3r d’ESO:
Esquiada

Viatge a França i Alemanya
(segons l’optativa cursada)

• 4t  d’ESO:
Viatge Fi d’etapa

Viatge a França o Alemanya
(segons l’optativa cursada)

Projecte de recerca d’orientació

• Orientació educativa
• Xerrades i tallers amb professionals

• Sortides i viatges 
• Concerts

• Comunitat educativa.
Reunions, sopar de famílies, concerts, cloendes.

• Multilingüisme. Col·laborem amb l’EOI, 
preparem als alumnes per obtenir els títols 

B1 o B2 d’anglès i DELF de francès.
• Atenció a la diversitat. USEE i Aula d’acollida
• Introduïm noves metodologies. Projectes 
curriculars per nivells i càpsules d’aprenentatge. 
• Fomentem valors. Coeducació, mediació.
• Participem en projectes. XAJI, Sharing to 
learn, projecte rius, comitè mediambiental, 

proves cangur, setmana de la ciència, 
projecte parlament, robòtica,

programa GEP (generació plurilingüe).

Optatives i específiques a l’ESO

Activitats Activitats

• Francès, Alemany, Informàtica, Música, 
Visual i plàstica, Reforç de català, Reforç de 
castellà, Reforç de matemàtiques, Educació 
física, Cultura clàssica, Emprenedoria. Física 

i química, Llatí, Informàtica, Biologia i 
geologia,  Economia, Tecnologia,

Filosofia.

Altres serveis

• Reforços en horari extraescolar. 
Matemàtiques, Anglès,
Català, Castellà i Física.

• Activitats esportives: Futbol, multiesports.
• Música: Guitarra.

• 4 línies d’ESO

• 1r de Batxillerat:
Esquiada

• 2n de Batxillerat:
Viatge Fi d’etapa


