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 Coordinadora de batxillerat: Anna Guix

ORIENTACIÓ

 Orientadora de batxillerat: Judit Santanach

 Secretària: Ester Amat  

 Coordinadora pedagògica: Sònia Collell

EQUIP DIRECTIU



MATÈRIES COMUNES

 Català: Anna Guix

 Castellà: Núria Roqueta

 Anglès: Elisabet Marcó

 H. de la filosofia: Jaume Tardiu

 Història: Pol Carreras

 Tutoria: Anna Guix

MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ, DE 
MODALITAT I/O ESPECÍFIQUES

 Física: Josep Broch

 Química: Maria Tomàs

 Dibuix tècnic: Anna Xargay

 Biologia: Anna Cortijo

 Tecnologia industrial: Manel Moya

 Mates (científic): Marisa Gilabert

 Mates (social): Marisa Gilabert

 Economia de l’empresa: Ester Amat

 Llatí: Borja Lluch

 H. de l’art: Marta Madeo

 Geografia: Marta Madeo

Equip docent de 2n de batxillerat



1r de batxillerat 2n de batxillerat

Llengua catalana i lit. I 2 h Llengua catalana i lit. II 2 h

Llengua castellana i lit. I 2 h Llengua castellana i lit. II 2 h

Llengua estrangera (anglès) 3 h Llengua estrangera (anglès) 3 h

Filosofia 2 h Història de la filosofia 3 h

Educació física 2 h Història 3 h

Ciències del món contemporani 2 h Tutoria 1 h

Tutoria 1 h Treball de recerca --

Total comunes 14 h Total comunes 14 h

Total comuna d’opció, 
modalitat i/o específica

16 h Total comuna d’opció, 
modalitat i/o específica

16 h

TOTAL 30 h TOTAL 30 h

Currículum de batxillerat
Curs 2019-2021



1r de batxillerat 2n de batxillerat

Matemàtiques I Matemàtiques II

Física I
Física II

Química I
Dibuix tècnic I

Economia de l’empresa I

Química II
Dibuix tècnic II

Economia de l’empresa II

Biologia I
Tecnologia industrial I

Biologia II
Tecnologia industrial II

Modalitats de ciències i tecnologia



1r de batxillerat 2n de batxillerat

Llatí I
Matemàtiques CCSS I

Llatí II
Matemàtiques CCSS II

Història contemporània Història de l’art

Literatura catalana Geografia

Economia de l’empresa I
Economia de l’empresa II

Modalitats d’humanitats 
i ciències socials



Ciències
Tecnologia

Matemàtiques II

Física II

Química II
Dibuix tècnic II

Biologia II
Tecnologia industrial II

Humanitats 
Ciències socials

Llatí II
Matemàtiques CCSS II

Història de l’art

Geografia

Economia de l’empresa II

Estructura de 2n de batxillerat 2020

2n de batxillerat

Llengua catalana i lit. II 2 h

Llengua castellana i lit. II 2 h

Llengua estrangera (anglès) 3 h

Història de la filosofia 3 h

Història 3 h

Tutoria 1 h

Treball de recerca --

Total comunes 14 h

Total comuna d’opció, 
modalitat i/o específica

16 h

TOTAL 30 h



Marc horari 2n batxillerat científic



Marc horari 2n batxillerat 
humanístic



ACCÉS

   Amb el títol de graduat d’ESO

SORTIDES

   Estudis universitaris

   Cicle Formatiu de Grau 
Superior (CFGS)

   Ensenyaments superiors 
artístics (amb una prova específica)

   Món laboral

El batxillerat

ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI



Calendari d’exàmens

1r trimestre
– Avaluació inicial: 30 de setembre (qualitativa i interna)

– Trimestrals: 26, 27, 30 de novembre i 1 de desembre notes: 16 desembre (*)

 2n trimestre

– Trimestrals: 4, 5, 8 i 9 de març notes: 24 de març

 3r trimestre
– Trimestrals: 10, 11, 13 i 14 de maig

– Finals: 19, 20, 25 de maig notes: 27 de maig

 Inici classes PAU: 28 de maig 
 

(*) S’avisarà els pares uns dies abans de rebre les notes



 Setmana d’exàmens

• Suspensió de les classes durant quatre dies no consecutius mentre es facin els 
exàmens finals de cada trimestre.

 Absències en dia d’examen

• Si se sap prèviament, cal avisar el professor/a com més aviat millor i justificar la 
falta.

• En qualsevol cas, és obligatori que els tutors legals truquin a 1a hora a l’institut, 
notifiquin l’absència i quin és l’examen que no es podrà fer (nom del professor i 
matèria).  

• Cal que els tutors legals justifiquin l’absència per escrit per poder fer l’examen un 
altre dia. 

Període d’exàmens: 
absències i vaga



 Faltes injustificades

• No es farà cap examen especial als alumnes que faltin injustificadament a les hores 
d’examen.

• Si un alumne falta les hores prèvies a un examen sense justificació, no el podrà fer.

• L’alumne pot suspendre la matèria quan hagi faltat injustificadament més d’un 25% de 
les classes.

 Vaga

• En cas que l’alumnat fes vaga sense autorització de l’equip directiu i coincidís amb una 
prova, l’alumne/a perdria el dret a fer l’examen.

Període d’exàmens: 
absències i vaga



 Comunicació de faltes d’assistència 

FAMÍLIA  CENTRE

• Per telèfon, per correu electrònic o amb nota a l’agenda firmada 

CENTRE  FAMÍLIA

• Informació telemàtica a les famílies dels alumnes que hagin faltat o hagin arribat amb 
retard i no ho hagin comunicat prèviament.

• Es farà, diàriament, durant la 1a hora del matí, cap a les 8.45 h. 

• Com a mínim dos cops per setmana els pares rebran telemàticament l’informe de 
faltes d’assistència, retards, irregularitats, faltes lleus i faltes greus.  

 Justificació de faltes d’assistència i retards [per escrit]
• Correu electrònic

• Agenda

• Full de justificació de faltes (del web)

 

Comunicació i justificació 
de faltes d’assistència i retards



 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



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. 

Hora d’esbarjo: podran sortir 
de l’institut si s’ha firmat el full 
d’autorització.  

Quan un alumne/a de batxillerat 
estigui indisposat però no presenti 
símptomes compatibles amb la 
COVID, podrà anar a casa si els 
tutors legals han donat el seu 
consentiment. L’alumne ha de 
comunicar que marxa a la seva 
tutora o a l’equip directiu.

Funcionament de centre



L’institut no es fa 
responsable dels 
objectes personals. 

L’institut no es fa responsable de les accions portades a terme pels 
alumnes per tal de recaptar diners per a activitats diverses dins o fora 
del recinte escolar. 

No es pot fer ús del mòbil dins el recinte 
escolar excepte per a tasques acadèmiques 
i prèvia autorització d’un o una docent. 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 cas que falti un professor/a a 
última hora, l’alumnat de batxillerat 
podrà marxar a casa, si ho han 
autoritzat els tutors legals. Se 
n’informarà les famílies per correu 
electrònic.

En horari lectiu no es 
permet menjar. Sí que es 
permet beure aigua. 

Funcionament de centre



Els i les alumnes tenen dret a vaga 
si ho comuniquen per escrit a la 
direcció del centre amb una 
antelació d’almenys 48 hores, si 
es tracta d’una vaga autoritzada 
per l’administració. 

Cal una autorització dels tutors o 
tutores legals.  

Si alguna prova coincidís amb 
alguna convocatòria de vaga, tant 
d’alumnes com de professors, 
quedarà automàticament ajornada 
per al dia següent que s’imparteixi 
aquella matèria. Aquesta norma es 
podrà derogar per acord entre 
professor i alumnes afectats.

Els delegats dels diferents cursos formaran 
el Consell de delegats, que es reunirà 
telemàticament, com a mínim, un cop per 
trimestre. 

Funcionament de centre



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.



TUTORIES

Programació de xerrades presencials o telemàtiques de 

diferents universitats catalanes en funció de les 

necessitats de l’alumnat. 

Sortides i xerrades



 S’avalua com una assignatura més de batxillerat.

 Computa en un 10% de la nota final de batxillerat.

El treball de recerca (TdR)



Calendari de TdR a 2n de batxillerat (2020-2021)

5. Part pràctica (resultats) 21 de setembre  

6. Esborrany (abstract, introducció, 
conclusions i bibliografia) 

13 d’octubre  

7. Memòria final 26 d’octubre  50% de la nota

8. Exposició oral 3 de novembre  30% de la nota

El treball de recerca (TdR)



 Inici de les classes de preparació per a les PAU: 28 de 
maig 

 Convocatòria de juny: mitjan juny (pendent de publicar) 

 Convocatòria de setembre: principis de setembre 
(pendent de publicar)

Calendari PAU



PAU

TOE: tribunal ordinari 
específic



PAU

- La nota de la fase general és una mitjana 
aritmètica dels 5 exàmens. 

- Cada exercici es qualifica del 0 al 10. 

- No és necessari aprovar tots els exàmens.

- Cal que la mitjana sigui igual o superior a 4.



PAU

- Configura la nota d’admissió.

- S’obté de cada matèria examinada per separat. 

- Cada matèria es qualifica de 0 a 10. 

- Cada matèria es considera superada si s’obté una 
qualificació igual o superior a 5.  

- S’agafen les dues qualificacions de matèries de la fase 
específica que, un cop ponderades, proporcionin millor 
nota d’admissió. 

-Ponderació segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2), sempre que 
estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de 
grau on es fa la preinscripció. 

-Consulteu el Quadre de Ponderacions (conté els paràmetres de ponderació 
als diferents estudis)



 Entrevista: 
– Telemàtica o telefònica
– Mínim una entrevista al llarg del curs
– Cal demanar cita prèvia 

 Les comunicacions es fan preferiblement per correu electrònic o per 
telèfon:

– abptutoria2bat@insantonbusquets.cat  
– 972 86 93 58

 Justificació d’absències per escrit: 
 Correu electrònic

 Agenda

 Full de justificació de faltes (del web) 

Comunicació amb la tutora



 Sol·licitud beques de batxillerat: 

– Data límit 1 d’octubre 

– Cal presentar la sol·licitud via telemàtica  

– Més informació a la secretaria del centre i en aquest document 

Termini de sol·licituds



 Gestora COVID: Júlia Rotllant 

 Servei de mediació entre iguals

 Secretaria: Dúnia Hernández 
 Dimecres i divendres: de 8 a 15 h

 Repografia: fotocòpies@insantonbusquets.cat

Recursos i serveis



 Campanya de recollida 

d’oli usat

 Recollida de roba i de 

calçat

 Recollida de taps de 

plàstic

 Apilo. Campanya de 

recollida de piles usades 

 

    Projectes solidaris             Institut Verd

 Comitè ambiental  

 Activitats de 

sensibilització per a tota 

la comunitat educativa

 Col·laboració amb Terra 

Cycle (campanya de 

reciclatge de material 

escolar 



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

  Autorització dels pares per fer vaga

  Sol·licitud alumnes 18 anys

WEB DEL CENTRE



Moltes gràcies i bon curs!
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