
INSTITUT MIAMI
JORNADA DE PORTES 

OBERTES

Contacta'ns
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(Mont-roig del Camp)
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"UN  INSTITUT  DE  

TOTS  AMB  UN  

PROJECTE  COMÚ "

 

CONVIVÈNCIES
Compartim noves experiències fora del 
centre obrint la mirada al món.

- English camp (1r ESO)

- Esquiada (2n ESO)

- Com Sona l'ESO (3r ESO)

- Viatge fi d’etapa (4t ESO)

- Viatge a França (1r a 4t ESO)

- Sortida conjunta de tot el centre a final de 

curs (1r a 4t ESO)

JORNADES CULTURALS
Durant les Jornades treiem les parets de 

l'institut i engresquem a les famílies i a la 

comunitat a participar de tallers creatius i 
esportius. 
- Nadal
- Setmana Santa
- Sant Jordi

Segueix-nos
                  @InstitutMiami

DIMECRES 27 DE MARÇ DE 2019

17 a 19 hores



- Escola Nova 21: Els i les nostres alumnes són el 
centre dels aprenentatges i amb el treball 
compartit i en xarxa que realitzem, pretenem 

que puguin desenvolupar competències per a la 

vida: aprendre a fer, aprendre a ser, aprendre a 

conviure i aprendre a conèixer. L'obejectiu final 
és que els i les nostres alumnes, 
independentment del seu context i condicions, 
puguin gaudir d'experiències d'aprenentatge 

empoderadores i rellevants que els permetin 

desenvolupar el seu projecte de vida amb 

dignitat, sentit i benestar.
- Treball per projectes: un aprenentatge 

significatiu i interdiciplinar en què els alumnes 
són els principals protagonistes. 
- Ràtios de 15/18 alumnes.
- Flexibles: català, castellà, anglès i 
matemàtiques.
- Desdoblaments: biologia, FiQ i tecnologia.

- Llengües estrangeres:
         - Anglès:
               - Matèries optatives en anglès.
               - TED Ed CLUB x MIAMI
               - Concurs d'anglès interescolar de
                 Catalunya: The Fònix.

         - Francès de 1r a 4t d’ESO.

               - "Journée de la francophonie" a nivell
                 provincial.
               - Examens DELF amb reconeixement
                 internacional i vatalici.
               - E-twinning: intercanvis internacionals i
                 trobades nacionals amb altres instituts. 

- PDC: una manera diferent d'assolir les 

competències.

PROJECTE EDUCATIU SERVEI A LA COMUNITAT

Introduïm el servei a la comunitat des de 1r 
d'ESO, per tal de sensibilitzar els alumnes i 
famílies des de bon començament de la 

Secundària a desenvolupar valors i actituds com 

l'empatia, l'amabilitat, la bondat, la generositat, 
l'alegria, la satisfacció, el gaudi de donar de 

manera altruïsta i participar de manera activa 

per millorar l’entorn comunitari.
- Projecte "Acompanyem" a 4t ESO.

- Tallers d’informàtica i ús de Mòbils al casal 
d’avis, impartit per alumnes de 1r i 2n d'ESO.

- Acompanyament al Centre Obert, ubicat a 

l'Escola Joan Miró.

ORIENTACIÓ EDUCATIVA
- Recurs SIEI: acompanyament i suport als 
alumnes amb Necessitats Educatives 
Especials (NEE).

- Equip d'orientació psicoeducativa:

         - Orientació acadèmica i professional.
         - Acompanyament psicopedagògic a
           famílies i alumnes.
- Equip d’Atenció Psicopedagògica (EAP)

ELS NOSTRES ESPAIS

PATI - PAVELLÓ
- Hort i galliner
- Dinamització d’activitats a l’esbarjo 

(esports, escacs…)

 

BIBLIOTECA
- Préstec de llibres pel Pla d'Impuls a la 

Lectura (30 min. diaris)
 

LABORATORI
- Participació al "Tastet de Ciència".

- Optatives científiques  on descobrim la 

natura mitjançant experiments i sortides al 
bosc.

 

TALLER DE TECNOLOGIA
- Robòtica de 1r a 4t d'ESO.

 

INFORMÀTICA
- Dues aules d'informàtica amb PCs.
- Portàtils
 

VIP - MÚSICA
- Projectes artístics: pintura mural, 
aquarel·la, audiovisuals, disseny i escultura.

- Trobada de Corals de Secundària
- Com Sona l'ESO


