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Agrupament dels alumnes



  

Agrupament dels alumnes

1r ESO: 
• Professorat de reforç a català, castellà i matemàtiques
• Treball en grups petits al laboratori i el taller
• Hores de treball en grups petits a anglès 
• Projecte Intensiu de Millora 

2n ESO: 
• Professorat de reforç a català, castellà i matemàtiques
• Treball en grups petits al laboratori i el taller
• Hores de treball en grups petits a anglès
• Projecte Intensiu de Millora 
• Grup manipulatiu 



  

Agrupament dels alumnes

3r ESO: 
• Treball en grups reduïts a català, castellà i matemàtiques
• Treball en grups petits al laboratori i el taller
• Hores de treball en grups petits a anglès 
• Grup manipulatiu i Projecte singular 

4t ESO: 
• Matèries optatives
• Projecte de recerca
• Treball en grups petits al laboratori i el taller
• Projecte singular  



  

Agrupament dels alumnes

1r ESO Grups 
A, B

PIM

2n ESO
Grups 
A, B

Grup 
Manipulatiu

3r ESO Grups 
A, B

Projecte 
singular

4t ESO Grups 
A, B



  

Agrupament dels alumnes

Batxillerat:  
• Modalitat de ciències i tecnologia: 

• Matemàtiques
• Física
• Química, Dibuix tècnic o Economia 
• Biologia o Tecnologia

• Modalitat d’humanitats i ciències socials
• Matemàtiques o Llatí
• Economia 
• Literatura
• Geografia
• Història



  

Marc horari

Jornada compactada:

8.20 a 10.20 h Classes

10.20 a 10.45 h Esbarjo

10.45 a 12.45 h Classes

12.45 a 13.05 h Esbarjo

13.05 a 15.05 h Classes



  

Projectes de centre

Projecte Intensiu de Millora
• Treball adaptat de català, castellà, matemàtiques i anglès
• Traspàs d’informació amb l’escola Guilleires
• Traspàs d’informació amb el centre Estímul
• Revisió d’alumnat assistent al llarg del curs
• Objectiu principal: 

• Assolir les competències necessàries per incorporar-se al 
grup ordinari



  

Projectes de centre

Mediació 
• Tractament dels conflictes des del diàleg
• Mediació entre iguals
• Règim disciplinari paral·lel 



  

Projectes de centre

Recerca: 
• Crèdits de síntesi a 1r, 2n i 3r d’ESO
• Projecte de síntesi a 4t d’ESO 
• Participació en la mostra de treballs de recerca de batxillerat de la Selva



  

Projectes de centre

Concurs de lectura en veu alta 
• Participació en el concurs de lectura en veu 
alta per tot l’alumnat d’ESO  



  

Projectes de centre

Institut Verd 
• Programa de delegats verds
• Cultura del reciclatge i reducció de residus
• Sortides de coneixement i valoració de l’entorn  
• Trobada de delegats ambientals



  

Projectes de centre

Consell de delegats 
• Participació de l’alumnat en la gestió del centre
• Implicació en la resolució de conflictes  



  

Projectes de centre

Espai de lectura  
• Espai per lectura a diferents matèries
• Espai disponible com a sala d’estudi   



  

Projectes de centre

Càpsula del temps  
• Els nostres somnis en començar l’Institut   



  

Projectes de centre

Activitats de cohesió de grup  
• Sortida de tutoria a principi de curs
• Transelva a 4t d’ESO
• Ruta a 1r de Batxillerat   



  

Projectes de centre

Cantina a la sala polivalent  
• Gestionada per l’alumnat de batxillerat   



  

Canals de comunicació

Web de l’institut: 
 https://agora.xtec.cat/iessanthilari/

Canal Instagram de l’institut: 
 Institutantonbusquetsipunset

Intranet del centre: 
 Missatges diaris i/o setmanals

Mails de tutoria: 
 Adreça mail directa amb les tutores

https://agora.xtec.cat/iessanthilari/


  

El consell escolar

Participació de tota la comunitat  
• Renovació parcial cada dos anys   



  

Ampa

 Associació de mares i pares d’alumnes  
• Col·laboració amb l’Institut

Contacte: 

ampaiesabp@gmail.com   



  

Primer d’ESO

Matèries
• Català, 3h
• Castellà, 3h
• Matemàtiques, 3h
• Anglès, 3 h
• Ciències experimentals, 3h 
• Ciències socials, 3h
• Tecnologia, 2h
• Música, 2h
• Visual i plàstica, 2h
• Educació física, 2h
• Cultura i valors ètics o Religió, 1h
• Matèries optatives, 2h
• Tutoria, 1h 



  

Primer d’ESO

Projectes de 1r d’ESO 
• Acolliment d’inici de curs 
• Tractament integral de les llengües 
catalana i castellana
• Projecte Intensiu de Millora, amb 
menys professorat 
• Concurs de lectura en veu alta
• Treball en grups petits en el 
laboratori i el taller
• Natació el tercer trimestre



  

Primer d’ESO

Matèries optatives 
• 2 hores setmanals

• Francès
• Institut Verd: hort
• Revista digital: PUNT 7
• Del joc a l’esport



  

Primer d’ESO

Sortides 
• Sortida de tutoria a l’entorn
• Palau de la Música
• Fundació Mona i La Selvatana
• Sortides del crèdit de síntesi



  

Informacions diverses

Adreça web: https://agora.xtec.cat/iessanthilari/ 

Correu electrònic: b7004517@xtec.cat

Telèfon: 972 86 93 58 

Ampa: ampaiesapb@gmail.com 

Quotes: 
• Material: 40 €
• Ampa: 20 € per família
• Projecte de reutilització de llibres i digitalització: 80 €
• Sortides (inclou piscina): 80 €

mailto:b7004517@xtec.cat
mailto:b7004517@xtec.cat
mailto:ampaiesapb@gmail.com
mailto:ampaiesapb@gmail.com
mailto:ampaiesapb@gmail.com


  

La preinscripció a ESO

Sol·licituds: del 23 de març a l’1 d’abril 
– Les sol·licituds es poden presentar presencialment o a 

través del web del Departament d’Educació. 

Matrícula: del 16 al 22 de juny
– Presencialment al centre assignat.

Reunió inici de curs
– Primera quinzena de setembre. 



  

Gràcies a totes i a tots!
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