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Una educació competencial a través de:

 ə Pla lector (amb la presència  
d’autors al centre)

 ə Club de lectura

 ə Iniciació a nous esports

 ə Escola verda

 ə Comissió mediambiental (mobilitat 
sostenible, reciclatge, activitat física, 
conscienciació ambiental, biblioteca de 
les coses…)

 ə Ordinadors solidaris

 ə Projectes de servei a la comunitat: 

• “Els divendres diferents”
• “Estimem el nostre entorn”
• “Som solidaris”
• “Barraques de pedra seca”
• “Acompanyem la gent gran  

de Mont-roig”
• “Hort escolar”

 ə Treballs de síntesi fora del centre 

 ə Participació en el Pla Educatiu d’Entorn

Projecte Educatiu del centreProjecte Educatiu del centre

Institut  
Antoni
Ballester
L’Institut Antoni Ballester ofereix els 
estudis d’ESO, Batxillerat (Humanitats  
i Ciències socials i Ciències i Tecnologia)  
i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà  
de Sistemes microinformàtics  
i xarxes en modalitat dual. 

Una educació competencial a través de:

 ə Aules informatitzades i potenciació de 
la competència digital amb robòtica, 
impressió 3D i realitat virtual

 ə Atenció a la diversitat a tots els nivells, 
des de l’ESO fins als postobligatoris

 ə Auxiliar de conversa

 ə Servei d’orientació personalitzat Agents 
de salut

 ə Formació DUAL Pràctiques a empresa a 
Batxillerat , CFGM i pràctiques en països 
europeus. ERASMUS+

 ə Aula d’acollida

 ə Programa de diversificació curricular 
“Podem aprendre de moltes formes”

 ə Pati inclusiu amb esports, jocs de taula, 
escalada, taules de pícnic i racó de lectura

 ə Reciclatge de llibres (ecobooks)

 ə Projecte Aquiproubullying, ERASMUS+

 ə Projecte e-Twinning d’intercanvis 
internacionals per estudiar idiomes



Projecte Educatiu del centreProjecte Educatiu del centre

 ə Participació en activitats esportives 
municipals 

Des de l’àmbit de l’atenció a la diversitat  
i orientació educativa

 ə Recurs SIEI i aula d’acollida
 ə Projecte de mediació i resolució dialògica 

de conflictes
 ə Orientació acadèmica i professional
 ə Projecte de Prevenció de violències 

masclistes

I les sortides pedagògiques: 
 ə English Camp
 ə Viatge a França
 ə Sortides de convivència
 ə Sortides artístiques i culturals

Tot això ho podem fer gràcies a:
 ə Ràtios de 15/18 alumnes per aula
 ə Treball amb recursos i eines digitals  

dins l’aula
 ə Programa sociabilitzacio de llibres de text
 ə Equip docent implicat i compromès

Institut  
MIAMI
L’Institut Miami ofereix dues 
línies de 1r a 4t d’ESO que 
compten amb 246 alumnes. 
També ofereix el recurs 
SIEI (suport intensiu per a 
l’escolarització inclusiva).

Des de l’àmbit lingüístic
 ə Pla d’impuls a la lectura
 ə Certamen de Lectura en Veu alta
 ə Anglès i francès:

• Matèries optatives
 ə ERASMUS +
 ə TED

Des de l’àmbit científic i artístic:
 ə Optatives científiques
 ə Projecte Escola Verda
 ə Hort i Galliner
 ə Participació en projectes nacionals  

i internacionals 
 ə Optativa d’alfabetització digital
 ə Projectes artístics

Des de l’àmbit comunitari
 ə Agents de salut
 ə Projecte  “Acompanyem”
 ə Tallers i jocs al Casal d’avis
 ə Acompanyament al monitoratge dels 

usuaris del SIS
 ə Projecte “Vincles”, classes de reforç 

entre l’alumnat

El centre, que està en un procés de transformació educativa i cultural per 
esdevenir una Comunitat d’Aprenentatge, garanteix una educació inclusiva 
i de qualitat amb equitat i igualtat d’oportunitats.

El centre, que està en un procés de transformació educativa i cultural per 
esdevenir una Comunitat d’Aprenentatge, garanteix una educació inclusiva 
i de qualitat amb equitat i igualtat d’oportunitats.



C. de l’1 d’octubre, 5  
MONT-ROIG 
977 838 609  
e3008638@xtec.cat  
www.iaballester.cat

Transport escolar: L’Ajuntament de Mont-roig del Camp  ofereix  
el servei de transport escolar pel trasllat de l’alumnat als centres educatius.
Consulteu les condicions:  www.mont-roig.cat o contacteu amb el  
Departament d’Educació de l’Ajuntament a educacio@mont-roig.cat 

Av. Cadis, 83 bis
MIAMI PLATJA
977 133138  
e3012988@xtec.cat  
www.institutmiami.cat

Institut  
Antoni
Ballester

Portes obertes
ESO
2 de març a les 18.30  h 

BAT - CFGM
6 d’abril a les 18.30  h  
 
J Cal reservar cita prèvia per telèfon o  
omplint el formulari que trobareu a la web.

Portes obertes
ESO
3 de març a les 17.30 h 
 
1 de març a les 18 h,  
presentació telemàtica del projecte  
del centre, trobareu l’enllaç a la pàgina web.

J Cal reservar cita prèvia omplint el
formulari que trobareu a la web.

Institut  
Miami

Més informació a www.mont-roig.cat

PREINSCRIPCIONS
ESO: del 9 al 21 de març 
BAT: del 20 al 26 d’abril

CFGM: del 20 al 26 d’abril  
alumnat de 4t d’ESO i del 17 al 
23 de maig (resta d’alumnat)

PREINSCRIPCIONS

Més informació: Més informació:

Transport escolar: 




