
@insrdt 

Telèfons: 977 642402 - 620582756 

www.institutramondelatorre.org 

Aules classe dotades amb ordinador, projector i 
connexió WIFI 

Biblioteca i aula d’estudi 

Aula de projectes 

Aules específiques: 

INSTAL·LACIONS  -  RECURSOS 

 PREINSCRIPCIÓ MATRÍCULA 

1r, 2n, 3r i 4t 
ESO 
NOU 
ALUMNAT  

13 - 22 maig 13 - 17  juliol 

BATXILLERAT 27 maig - 3 juny 8 - 14 juliol 

CICLES 
FORMATIUS 
GRAU MITJÀ 

2 - 8 juny 1 - 7 setembre 

CICLES 
FORMATIUS 
GRAU 
SUPERIOR 

10 - 17 juny 1 - 7 setembre 

PFI (PTT i PIP) 25 maig - 5 juny pendent 

 
Atenció telefònica de 9h a 14h 

(durant preinscripció) 

620 582 756 

 

secretaria@insrdt.cat 

 aules de visual i plàstica  

 aula de música 

 aules d’informàtica 

 aula d’idiomes 

 aula d’acollida 

 aula d’audiovisuals 

 aules de gestió 
administrativa 

 tallers d’embarcacions 

 tallers de tecnologia 

 tallers d’electricitat 

 gimnàs 

 pistes esportives 

 sala d’actes 

 laboratori de ciències 
naturals 

 laboratori de química 

 laboratori de física  

 Transport escolar gratuït per a l’alumnat d’ESO de 
Creixell i la Pobla de Montornès 

 Hort ecològic 

 Pàrquing de bicicletes 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020-2021 

HORARI DE SECRETARIA 

INTERCANVIS i PROJECTES EUROPEUS 

FRANÇA 

ITÀLIA 

BÈLGICA 

PORTUGAL 
ALEMANYA 

ROMANIA 

TURQUIA 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

BATXILLERAT 

CICLES FORMATIUS 

PFI-PTT 

#somrdt 



Apostem per una orientació acadèmica i un seguiment 
individualitzat de l’alumnat, per una educació en valors 
i una comunicació directa amb les famílies. 
 

Pla propi d’acció tutorial: individual i grupal. 
Orientació acadèmica i personal dirigida. 

Accés per a les famílies al control 
d’absències i seguiment educatiu per 
Internet diàriament.  

Atenció a la diversitat:  
 Classes d’atenció individualitzada 
 Grups reduïts en matèries instrumentals 
 Estudi assistit 
 Segon professor/a de suport a l’aula 

Aplicació de les TIC dins del currículum.                      
Ús de PCs, pissarres digitals, tablets i chromebooks. 

Francès i Alemany com a segona llengua estrangera. 
Projecte A Plural World (Pla d’Impuls de les Llengües 

Estrangeres). Oferta de matèries no lingüístiques en 
anglès (ciències, matemàtiques, tecnologia…) 

Pla propi d’Impuls a la Lectura. 

Pla Català de l'Esport a l’Escola. 
Servei de Mediació Escolar. 

Servei de Psicologia.  

Programa Salut i Escola. 

Coordinació amb els centres de primària. 
Educació ambiental. Punt verd. 

Projectes Aprenentatge i Servei: “Biblionautes”, 
“Explica’t”, “Taps solidaris” i “Kilòmetres de 
solidaritat”. 

Programes Europeus ERASMUS+. Participació en dos 
projectes. Viatges de treball gratuïts a països 
europeus per l’alumnat amb bon nivell d’anglès. 

Projecte Plural Books. Programa de préstec de llibres 
per a l’alumnat amb bones notes (ESO). 

Impuls de les Llengües estrangeres 
 Programes europeus ERASMUS+: Bèlgica, 

Portugal, Romania, Turquia, França i Itàlia  
 Intercanvis amb Alemanya 
 Viatge de final de curs de 4t d’ESO a una 

capital europea 
 Estades d’alumnat d’ensenyament 

postobligatori a Londres 

Participació en premis i concursos educatius 
 Biblioteca, premiada pel Ministeri d’Educació 

pel Projecte Biblionautes 
 Proves Cangur de Matemàtiques 
 Concurs Odissea de Llengües Clàssiques 
 Olimpíades d’Economia i Geografia 
 Concursos de Redacció en Llengües 
 Concurs de Lectura en Veu Alta 
 Premis Baldiri Reixac, Ramon Llull... 
 Premis de Treballs de Recerca 
 Fòrum TRICS - Millors Treballs de Recerca 

Culturals i/o pedagògiques 
 Conjunt Instrumental i Coral Amalgama 
 Activitats per la Castanyada, Nadal, Sant Jordi 
 Recitals poètics 
 Xerrades dirigides (alimentació, salut, 

seguretat viària, seguretat a la xarxa...) 
 Sortides pedagògiques extraescolars 
 Sortida YOMO al Mobile World Congress 
 Escola de vela i sortides en caiac 
 Viatge literari 
 Festes de comiat de l’alumnat 

Centre obert a les tardes 
 Servei de Biblioteca  amb professorat 
 Estudi assistit de reforç escolar 
 Xerrades i orientació a les famílies 

 Altres activitats 

Centre viu és la paraula que millor ens defineix. 
Creiem en el potencial de cada alumne/a per tal de 
desenvolupar al màxim les seves capacitats.  
Treballem l’educació emocional i proposem activitats 
de centre i projectes innovadors per mantenir un bon 
clima de convivència i  cohesió social. 

Família i centre som un tàndem i el treball conjunt 
afavoreix el rendiment escolar i el desenvolupament 
personal de  l’alumnat.  

ESO   
Educació Secundària Obligatòria 

Batxillerat 
Modalitat Ciències i Tecnologia 

Modalitat Humanitats i Ciències socials 

Cicles formatius de grau mitjà 
Gestió Administrativa 

Cicles formatius de grau superior 

Administració i Finances 

PFI - Programes de Formació i Inserció 
PTT - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

PTT - Aux. en muntatge d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas 

PIP - Aux. de manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo 

ESTUDIS QUE OFERIM 

CERTIFICATS OFICIALS D’IDIOMES 

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE ACTIVITATS PROJECTE EDUCATIU 

Anglès   Alemany   Francès 


