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* Premis de la Universitat  Rovira i Virgili als Treballs  de Recerca  en 
Química, Geografia i Història

* Premis Universitat de Barcelona

                                                                      

 
* Premis Argó, Universitat  Autònoma de Barcelona

* Dos Premis Extraordinaris de Batxillerat

* Premis Prometeo i Fundació Salas

* Disset premis CIRIT (4 al Centre i 13 a l'alumnat): Premi atorgat pel 
Departament d’Empresa i Coneixement  de la Generalitat de Catalunya.        

* Premi Bonaplata per a joves

* Participació en el  Concurs de Traducció d’Alemany de la UPF

* Preparació i acompanyament DELF Scolaire (Diploma d’estudis en 
llengua francesa)

* Participació en les Olimpíades de Biologia, Química i Geologia. 

* Premis a treballs de recerca convocats per diverses institucions 
(Ajuntaments d’Amposta, Tortosa, Deltebre, Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de Salut, ...)

* Participació en “Com sona l´ESO”

* XII Premis Francesc Noy d’Humanitats (UPF)

* Cotutorització de Treballs de Recerca  amb la UAB (ARGO)  i la URV

* Participació en les Proves Cangur de Matemàtiques

* Premi Ramon Llull. Distinció Blanquerna-URL

* Campionats esportius interns (futbol-sala i bàsquet). Curses de muntanya

* Visites de caire cultural organitzades cada curs pels diferents 
departaments a Tarragona, Barcelona, València, Madrid, Roma, Perpinyà i 
altres capitats europees de parla anglesa

*VIII Setmana de la Ciència

* Concursos i exposicions de dibuix i pintura (Batxillerat d’Arts)

* Edició de la revista del centre  “A  PUNT”

* Participació ciutadana i campanyes solidàries

* Jornades de portes obertes a les universitats. Visita al Saló de 
l’Ensenyament 

* VIII Jornades de Filosofia

* VII Jornades de Llengua i Literatura castellanes

* Concursos literaris de poesia i prosa en llengües catalana, castellana,  
anglesa i francesa 

* VIII Jornades de recreació històrica: Els romans ens visiten

El Batxillerat
 a la teva mida

Projectes. Premis. Col·laboracions.

Banda de Música de l’Institut
KitCaixa Joves emprenedors

Programa Internacional Erasmus + 

Programa de Biblioteca Escolar  “Puntedu”
Programa de Convivència i Mediació

Programa “Salut i Escola”
Projecte Escoles Verdes 

Projecte eduCAT 2.0
Pla de Millora del Control d’Assistència

Recerca en energia solar fotovoltaica
Programa “No et facis fora”

Centre col·laborador en la Xarxa de Competències Bàsiques

Acord de Coresponsabilitat

BATXILLERAT

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

INSTITUT

RAMON BERENGUER IV
AMPOSTA



Batxillerat d'artsBatxillerat de ciències
i tecnologia

Batxillerat d'humanitats
i ciències socials

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça 

a alumnes interessats per les ciències 

experimentals, les matemàtiques, els estudis 

relacionats amb continguts cientificosanitaris 

i el món dels processos tecnològics i dels 

materials, instruments, aparells i màquines 

que s’utilitzen en la producció de béns i 

serveis.

La modalitat d’humanitats i ciències socials 

s’adreça a alumnes amb inquietuds 

relacionades amb els estudis lingüístics i 

literaris, la filosofia, les manifestacions 

culturals, les ciències socials, jurídiques, 

polítiques i econòmiques, la gestió i 

administració pública, la comunicació, les 

relacions públiques, la publicitat, el turisme i 

altres serveis d’oci.

La modalitat d’arts s’adreça a persones 

interessades en els fen`mens artístics, 

caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i 

la creativitat; un alumne amb inquietuds, tot i 

que no necessàriament amb un perfil 

d’intèrpret entorn del món audiovisual, les 

arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els 

mitjants de comunicació, la publicitat, les arts 

escèniques, la producció i gestió d’empreses 

del sector cultural o l’animació cultural i 

social.
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