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Benvolgudes famílies, 

Us escrivim aquesta carta en referència a la jornada de portes obertes del nostre institut, l’Institut 
Vila-seca. Malauradament no ens podrem trobar per a respondre les vostres qüestions o inquietuds  ni 
us podrem ensenyar les instal·lacions del centre, per això us adjuntem el llibret de portes obertes que 
lliurem a la jornada de portes obertes a les famílies que ens visiten cada curs, així com un enllaç a un 
vídeo que els nostres alumnes de 1r d’ESO han elaborat per tal de fer-vos conèixer el nostre institut. 

Per veure el vídeo de les portes obertes virtuals, preneu al següent enllaç: 

 

https://youtu.be/sUUrz8-qZBM 

 

 A més, si voleu coneixer-nos una mica més, sols cal que passegeu per la nostra pàgina web o nodes 
on trobareu tota la informació acadèmica a l’apartat menú: 

 

https://agora.xtec.cat/iesvila-seca/ 

 

A grans trets som un institut de secundària i batxillerat amb un PFI d’auxiliar d’establiments hotelers. 
Ens dediquem a la docència, com a centre més enllà de 20 anys amb molts esforços i també molta 
il·lusió. 

Els centres públics ens assemblem tots però la nostra particularitat és l’ensenyament de les 
instrumentals a través de grups flexibles, un grup d’ampliació a cada curs i l’aprenentatge de la llengua 
francesa des de 1r fins a 2n de batxillerat. Acompanyat de programes diversos per aprendre la llengua 
anglesa, la pràctica de l’esport o el desenvolupament de les arts, busquem que cada noi i noia trobi el 
seu propi camí. 

Som Escola Verda des dels inicis del programa, pertanyem al Pla català de l’esport i estem dins del 
programa STEM d’Educació ( laboratoris, cristal·lització, estudi científic...) com a iniciadors. 

Massa detalls per explicar-vos. 

Qualsevol dubte a títol personal, podeu enviar-nos un correu i intentarem respondre’l. 

Sense més, tot desitjant que us hagi ajudat. 

Us saluda atentament, 

 

 

M Mercedes Bermejo, 
Directora Ins Vila-seca. 
Vila-seca, 29 abril de 2020 
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