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Equip docent de 1r ESO

TUTORS: Desirée Guerrero (1rA) / Anna Cortijo (1rB) / Borja Lluch (1rC)

MATÈRIES COMUNES:
Llengua Castellana i Catalana: Laia Sánchez / Anna Guix

Llengua Anglesa: Anna del Hoyo

Matemàtiques: Desirée Guerrero / Judit Santanach

MATÈRIES QUADRIMESTRALS: canvi 1 de febrer
Socials: Glòria Torres / Borja Lluch

Naturals: Anna Cortijo

Educació Física: Sònia Collell

Tecnologia: Manel Moya

Música: Jaume Tardiu

Visual i plàstica: Anna Xargay

Equip docent de 1r ESO



Equip docent de 1r ESO

GRUP NO ESTABLE A OPTATIVES I RELIGIÓ

MATÈRIES OPTATIVES 2h setmanals
Francès: Cristina Cunill
Món clàssic: Borja Lluch
Petites investigacions: Anna Cortijo

CIVE / RELIGIÓ: Desirée Guerrero (1rA) Anna Cortijo (1rB) / Glòria Torres

Currículum



Equip docent de 1r ESOHorari grup 1A



Equip docent de 1r ESOHorari grup 1B



Equip docent de 1r ESOHorari grup 1C



 12 d’octubre

 2 de novembre

 7 de desembre

 8 de desembre

 Vacances d’hivern: del 22

de desembre al 7 de 

gener, ambdós inclosos

 12 de febrer

 Vacances de

primavera: del 29 de 

març al 5 d’abril, 

ambdós inclosos

 21 de maig

 24 de maig

Festius i lliure disposició



Assignatures optatives

AVALUACIÓ INICIAL: seguiment telemàtic

PRIMERA, SEGONA i TERCERA AVALUACIÓ PER 
COMPETÈNCIES.
Notes de l’1 al 4.

Competències transversals (digital i àmbit personal i social): 
nota només a final de curs

Els criteris d’avaluació de les diferents matèries estan penjats al moodle

Assignatures optativesAvaluació



• Aplicació Smart classroom
• Justificació setmanal de faltes (per escrit: email, agenda o document oficial)
• Absències i exàmens
• Irregularitats i faltes disciplinàries

• Educació física-> cal samarreta de recanvi

• Vacuna 28 d’Octubre -> Llibre de vacunes

Funcionament del centre



L’institut no es fa 

responsable dels 

objectes personals. 

No es pot fer ús del mòbil dins el recinte 

escolar. En cas que el mòbil soni o se’n faci 

ús, el professor l’agafarà i el lliurarà a 

l’equip directiu, que el retornarà a l’alumne 

quan ho consideri adient. 

En horari lectiu no es 

permet menjar. Sí que 

es permet beure aigua. 

Funcionament de centre

L’assistència amb puntualitat és 

obligatòria. Quan un alumne/a falti 

de forma injustificada més de 5 
dies seguits, sense cap 

comunicació al centre, la direcció 

tramitarà la comunicació 

d’absentisme a la família. 

Quan acabi de sonar la música, 

l’alumnat ja ha de ser dins de l’aula. 

Un cop s’hagin tancat les portes del 

centre, els alumnes no podran entrar 

fins al canvi de classe següent. 

Accediran a l’edifici per la porta 

principal. 



Protocol COVID

Si un alumne presenta 

símptomes 

compatibles amb la 

COVID, no pot assistir 

al centre.

Si un alumne presenta 

símptomes compatibles 

amb la COVID dins del 

recinte escolar, se l’aïllarà 

i s’avisarà la família per tal 

que el vingui a recollir.

Per assistir al centre, l’alumnat

ha de portar una mascareta 

posada i una altra de recanvi.

En cas de confinament 

d’alumnat i/o professorat, 

la docència continuarà 

telemàticament.

• Febre o febrícula>37,5ºC

• Tos

• Dificultat per a respirar

• Mal de coll*

• Refredat nasal*

SÍMPTOMES COVID

• Fatiga, dolors musculars i/o mal de

cap

• Mal de panxa amb vòmits o diarrea

• Pèrdua d’olfacte o gust (infants

grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials

de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.



● PROJECTES SOLIDARIS:

Recollida taps de plàstic 
Recollida d’oli usat 
Concurs “apilo” 
Recollida roba i calçat 
Reciclatge de material escolar

Projectes Solidaris



Comunicació famílies

- Agenda del vostre fill/a

- Correu electrònic tutoria:

1rA: abptutoria1a@insantonbusquets.cat
1rB: abptutoria1b@insantonbusquets.cat
1rC: abptutoria1c@insantonbusquets.cat

- Reunions telemàtiques o per telèfon amb les 
famílies



CONTACTE INSTITUT: 

• Correu electrònic: b7004517@xtec.cat

• Telèfon: 972 86 93 58

CONTACTE AMPA: ampaiesabp@gmail.com 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Web del centre > menú > Documents

 Justificant de falta d’assistència

 Instància

Web del centre

• Web del centre: http://agora.xtec.cat/iessanthilari



Moltes gràcies 
per la vostra 

col·laboració!
TORN OBERT DE 

PREGUNTES




