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InstItut 
antonI Ballester     

Inscripcions del 13 al 24 d’abril

eso

Inscripcions del 14 al 24 de maig

ForMaCIÓ ProFessIonal i
CFGM de sistemes Microinformàtics 

i Xarxes - Dual

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

Inscripcions del 14 al 24 de maig

Inscripcions del 14 al 25 de maig

preinscripcions

Horari lectiu

BatXIllerat

InstItuts
de secundària

InstItut
antonI Ballester
InstItut MIaMI 

eso, BatXIllerat I CICles ForMatIus

8.30 a 15.00 h

PFI-PTT

8.30 a 14.00 h



InstItut 
antoni ballester
L’Institut Antoni Ballester ofereix els estudis 

d’eso, Batxillerat, Programes de Formació 
i Inserció (Pla de Transició al Treball) i el 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de sistemes 
Microinformàtics i Xarxes en formació Dual.

 EL CEnTrE ofErEIx: 

Projectes d’innovació en llengües 
estrangeres
reutilització de llibres
escola Verda
Projecte servei comunitari
Pla lector (amb la presència dels autors 
durant el període lectiu)
Potenciació de l’ús de les tIC (Programació 
i robòtica)
extraescolars a les tardes
Projecte de diversificació curricular
Club de lectura
servei d’orientació personalitzat
exposicions dels alumnes i concursos 
de fotografia
Jornades culturals
Iniciació a nous esports: toc-bol, futbol 
bombolla, pàdel...

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.

EL CEnTrE ofErEIx: 

Una educació de qualitat a través de:

ensenyament de francès en tots 
els cursos de 1r a 4t de l’eso
Matèries optatives en anglès a 2n
 i 3r de l’eso
robòtica des de 1r de l’eso
un equip d’orientació de 7 persones d’un 
conjunt de 32 professors i professores

altres projectes:
Projecte escola Verda
Projecte servei a la comunitat
tallers d’informàtica per a la gent gran
Classes gratuïtes de repàs als alumnes 
més joves
activitats de col·laboració amb
la Creu roja

InstItut 
miami

transport escolar
Inscripcions a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Oficines municipals de Miami Platja, 
del 18 de juny al 31 de juliol.

tarifa normal                   1,50 €/alumne/dia lectiu

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                          0,75 €/alumne/dia lectiu

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

exempt:     famílies on la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència familiar no superi el SMI

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

“A partir de l’any vinent
el centre començarà a fer

 intercanvis amb altres països 
per millorar la competència

en llengua estrangera”


