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(Només els alumnes de la promoció 2016 – 2018)

Inscripcions a:

InstItut 
antonI Ballester     

Inscripcions del 23 de març al 4 d’abril

eso

Inscripcions del 16 al 24 de maig

ProGraMes De ForMaCIÓ I InserCIÓ 
Ptt d’auxiliar de vivers i jardins

ForMaCIÓ ProFessIonal 
CFGs d’animació sociocultural i turística 

ForMaCIÓ ProFessIonal 
CFGs d’animació sociocultural i turística 

ForMaCIÓ ProFessIonal
CFGM d’Informàtica

Inscripcions del 15 al 26 de maig

Inscripcions del 25 al 31 de maig

Inscripcions del 16 al 24 de maigpr
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INSTITUTS
de secundària

Ies antonI Ballester
InstItut MIaMI Platja



els Instituts

L’Institut antoni Ballester i el nou Institut Miami 
Platja, que entrarà en funcionament aquest curs 

2017/2018 de forma independent, són centres 

públics que acullen alumnes a partir dels 12 anys 

que han de cursar l’educació secundària obli-
gatòria (ESO). El programa educatiu d’aquests 

centres està orientat a la formació acadèmica i 

professional. En aquest sentit, un cop acabada 

l’ESO, els alumnes poden escollir, entre diverses 

opcions, l’itinerari que volen seguir. 

- Batxillerat
- Cicle formatiu de grau mitjà en Informàtica
- Programa de formació i inserció organitzat en 
la modalitat de Pla de transició al treball (Ptt 
d’auxiliar de vivers i jardíns), per a joves de 
16 a 21 anys que han finalitzat l’ensenyament 
obligatori sense obtenIr el títol de graduat/da 
en eso.

l’InstItut antonI Ballester 
ha assolIt el nIvell 4, 

el MàXIM nIvell que es Pot 
assIGnar a un InstItut 

després d’avaluar-ne 
el renDIMent aCaDèMIC 

De l’aluMnat I l’eFICàCIa 
Del Centre

Els alumnes que cursen els seus estudis a l’IES 

Antoni Ballester i a l’IES Miami Platja poden 

gaudir del transport escolar  a través del servei 

que presta la Generalitat i que gestiona el Con-

sell Comarcal del Baix Camp i també la línia mu-

nicipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

L’Institut Antoni Ballester i el futur Institut 

Miami Platja formen part de la xarxa d’escoles 
verdes des de l’any 2009.

Els centres participen del Pla d’Impuls de la 
lectura amb presència constant d’autors du-

rant tot el període lectiu.

El Pla TAC (Pla de tecnologies per a l’apre-
nentatge i el Coneixement) permet als alum-

nes treballar amb les noves tecnologies i apli-

car-les a la seva formació.

Els dos centres ofereixen el servei d’orienta-
ció personalitzat per tal d’encaminar els alum-

nes un cop acabin la seva formació reglada.

eso I BatXIllerat

de 8:30 h. a 15:00 h.

pFI-pTT

de 8:30 h. a 14:00 h.

transport escolar

Instituts innovadors

horari lectiu

quIns oBjeCtIus es Marquen? serveIs

l’oFerta eDuCatIva

“Orientem als alumnes en el seu camí per assolir l’èxit 
acadèmic i la inserció en el món laboral”

Contribuir a l’assoliment de 

les competències bàsiques i 

al desenvolupament integral 

de la personalitat de l’alum-

ne.

Orientar els alumnes de for-

ma gradual cap al món labo-

ral i els estudis superiors.

Promoure la col·laboració 

de les famílies per atendre 

les necessitats específiques 

de l’alumnat.

CoMPetènCIes orIentaCIÓ Col·laBoraCIÓ

MOnT-rOIG del CaMp

l’Institut antoni Ballester ofereix els es-
tudis d’eso, Batxillerat, el PFI-Ptt (Pla de 
transició al treball), com a novetat d’enguany 

el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Informàti-
ca i el 2n Curs del Grau superior d’animació 
sociocultural i turística. Pels alumnes nouvin-

guts que no coneixen el català l’institut també 

té una aula d’acollida.

MIaMI Platja

l’Institut de Miami Platja mantindrà l’oferta 
educativa d’eso i com a suport pels alumnes 

amb necessitats educatives té una usee (uni-
tat suport  a l’educació especial).


