preinscripcions
ESO

Del 29 de març al 9 d’abril

BATXILLERAT
CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes - DUAL
PFI-PTT Auxiliar en Vivers i Jardins
Del 14 al 21 de maig

portes obertes

Institut Antoni Ballester

Institut MIAMI

ESO
20 de març de 18.30 a 20 h

ESO
27 de març a les 17 h

BAT, CFGM i PFI-PTT
3 d’abril de 18.30 a 20 h

Institut
Antoni Ballester

Institut
Miami

C. de l’1 d’octubre, 5
43300 Mont-roig del Camp
Tel. 977 838 609
e3008638@xtec.cat
www.iaballester.cat

Av. Cadis, 83 bis
43892 Miami Platja
Tel. 637 36 86 43
e3012988@xtec.cat
www.institutmiami.cat

Més informació
a www.mont-roig.cat

INSTITUTS

de secundària
INSTITUT
ANTONI BALLESTER
INSTITUT MIAMI

Preinscripció
2019-2020

INSTITUT

INSTITUT

antoni ballester

miami

L’Institut Miami ofereix dues línies de 1r a 4t
de l’ESO, distribuïts entre 200 alumnes, amb
pissarres digitals i ordinadors en totes les
seves aules. També oferta el SIEI (antiga USEE),
suport intensiu per a l’escolarització inclusiva.

L’Institut Antoni Ballester ofereix els estudis
d’ESO, Batxillerat, Programa de Formació
i Inserció - Pla de Transició al Treball (PFIPTT) en l’especialitat de Vivers i jardins i el
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes
Microinformàtics i Xarxes en modalitat DUAL.

El centre ofereix

El centre ofereix

Participació en concursos per fomentar el treball
basat en projectes
Atenció a la diversitat a tots els nivells, des de l’ESO
fins als postobligatoris
Extraescolars a les tardes, ecobooks i armariets
amb l’AMPA

Projecte Aquiproubullying
Projecte E-Twinning, d’intercanvis internacionals
per estudiar idiomes
Pla lector (amb la presència d’autors al centre)

Servei d’orientació personalitzat

Club de lectura

Pràctiques a l’empresa per a l’alumnat
de Batxillerat, CFGM SMX i PFI-PTT

Iniciació a nous esports: toc-bol, futbol bombolla,
pàdel i tenis

Formació a les empreses, de més de 1.000 hores
retribuïdes, per als estudiants seleccionats del
CFGM en modalitat DUAL

Escola verda

Aula d’acollida
Programa de Diversificació Curricular “Podem
aprendre de moltes formes”

Projectes de servei comunitari: “Som Antoni
Ballester” i “Projecte intergeneracional amb gent
gran i alumnes”
Treballs de síntesi fora del centre
Participació en el Pla Educatiu d’Entorn

transport escolar

_ English Camp (1r ESO)
_ Esquiada (2n ESO)
_ Com Sona l’ESO (3r ESO)
_ Viatge fi d’etapa (4t ESO)
_ Viatge a França - Optativa de francès (1r a 4t ESO)
_ Sortida conjunta de tot el centre (1r a 4t ESO)

Treball per projectes

PATI -PAVELLÓ

Anglès:
_ Matèries optatives de 1r a 3r d’ESO
_ Ted Ed Club x Miami
_ Concurs interescolar The Fonix
Francès:
_ Matèries optatives de 1r a 4t d’ESO
_ Exàmens DELF amb reconeixement internacional
_ E-Twinning (intercanvis internacionals per estudiar
idiomes)
Programa de Diversificació Curricular amb
convenis amb empreses municipals
Projecte Escola verda
Servei a la comunitat en tota l’etapa de l’ESO
_ Projecte “Acompanyem” a 4t d’ESO
_ Projecte “Tallers d’informàtica i ús de mòbils”
de 1r i 2n d’ESO
_ Projecte “Acompanyem Centre Obert”
de 3r d’ESO
_ Classes gratuïtes de repàs entre alumnes

_ Hort i galliner
_ Dinamització d’activitats a l’esbarjo

BIBLIOTECA

Préstec de llibres del Pla d’Impuls a la lectura (30
minuts diaris)

LABORATORI

_ Participació en el “Tastet de Ciència”
_ Optatives científiques mitjançant experiments i
sortides al bosc

TALLER DE TECNOLOGIA
Robòtica de 1r a 4t d’ESO

INFORMÀTICA

_ Dues aules d’informàtica
_ Portàtils

VIP - MÚSICA

_ Projectes artístics
_ Trobada de Corals de Secundària
_ Com Sona l’ESO

Per gaudir de les tarifes reduïdes i les exempcions caldrà que els usuaris reuneixin els següents criteris:
Els alumnes han d’estar escolaritzats al centre educatiu que els hi correspon per zonificació escolar.
Els alumnes hauran de residir en un radi superior a 1 km del centre educatiu on estan escolaritzats.

Tarifa reduïda 					

Inscripcions a les Oficines Municipals d’Atenció a la Ciutadania de Mont-roig i Miami Platja amb cita prèvia,
del 17 de juny al 31 de juliol de 2019

Tarifa reduïda 		

Tarifa normal 					

Exempt:

1,50 €/alumne/dia lectiu

SORTIDES

ELS NOSTRES ESPAIS:

Ràtios de 15/18 alumnes

Projectes de centre

I TAMBÉ

Escola nova 21

Una educació de qualitat a través de:

Una educació competencial a través de:
Aules informatitzades i potenciació de la
competència digital, amb robòtica, impressió 3D i
realitat virtual

Servei d’Orientació Educativa
_ Recurs SIEI
_ Equip d’orientació psicoeducativa

0,75 €/alumne/dia lectiu

0,60 €/alumne/dia lectiu ( 2 o més germans inscrits)

Famílies on la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència familiar no superi el SMI

