
Benvinguda curs 2020/2021 



Organigrama Organigrama Organigrama Organigrama 



Equip docent de 1r ESO

● TUTORES: Gerard Boix i Marta 

Castanyer 

● Llengua Castellana:  Gemma Fabregat

● Llengua Catalana: Gemma Fabregat 

● Llengua Anglesa: Cristina Cunill

● Educació Física: Gerard Boix

● Matemàtiques: Eduard López

● Socials: Cristina Sánchez

● Biologia i geologia: Marta Castanyer

● Tecnologia: Jordi Tordera

Equip docent de 3r ESO

● Física i Química: Josep Broch 

● Francès: Cristina Cunill

● Optativa Films and games: Elisabet  

Marcó

● Optativa Llenguatge audiovisual: Gemma 

Fabregat

● CIVE / Religió: Gerard Boix/ Marta 

Castanyer / Glòria Torres

● Música: Jaume Tardiu 



Equip docent de 1r ESO

● MATÈRIES COMUNES: català, castellà, anglès, matemàtiques, 
tecnologia, biologia i geologia, física i química, socials 
i educació física 

● MATÈRIES OPTATIVES: Francés, llenguatge audiovisual i “Films
                                                    and games”

● SERVEI COMUNITARI

● CIVE / RELIGIÓ

Currículum



Assignatures optatives

FRANCÈS: 2h  setmanals al llarg de tot el curs 

LLENGUATGE AUDIOVISUAL: 2h setmanals durant un quadrimestre

FILMS AND GAMES: 2h setmanals durant un quadrimestre

Assignatures optativesMatèries optatives



Horaris 3r A



Horaris 3r B



Calendaris

● 1a Avaluació: Dimecres 16 de desembre
● 2a Avaluació: Dimecres 24 de març
● Final ESO: Dijous 17 de juny

● Inici del 2n trimestre: Dilluns 30 de novembre
● Inici del 2n quadrimestre: Dilluns 1 de febrer
● Inici 3r Trimestre: Dilluns 15 de Març

FESTIUS I VACANCES:

● Dilluns 12 d’octubre: Festiu
● Dilluns 2 de novembre: Festiu de lliure disposició.
● Dilluns 7 de desembre: Festiu de lliure disposició.
● Dimarts 8 de desembre: Festiu
● Vacances d’hivern: Del 22 de desembre al 7 de gener
● Divendres 12 de febrer: Festiu de lliure disposició.
● Vacances de primavera: Del 29 de març al 5 d’abril.
● Divendres 21 de maig: Festiu de lliure disposició.
● Dilluns 24 de maig: Festa local
● Darrer dia de classe: dijous 17 de juny.



Assignatures optativesAssignatures optativesServei Comunitari

● Activitat obligatòria a 3r d’ESO

● La finalitat és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria 
escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, 
aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus 
coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 

● Els i les alumnes hauran de dur a terme una intervenció comunitària 
concreta fora del centre.

● L’activitat compren un total de 20 hores dividides en 10 hores lectives a 
l’IES  i 10 hores d’intervenció fora del centre.



Durant l’esbarjo els 
alumnes tindran un espai 
assignat per evitar contactes 
amb altres grups estables

Si un alumne/a es troba indisposat 
durant les hores que està a l’institut, 
però no presenta símptomes 
compatibles amb la COVID l'hauran 
de venir a buscar al centre, en cap 
cas pot sortir sol/a









Assignatures optatives

AVALUACIÓ INICIAL: informe qualitatiu (29 setembre)

PRIMERA, SEGONA i TERCERA AVALUACIÓ PER 
COMPETÈNCIES.

Notes de l’1 al 4.

Competències transversals: nota 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 o agenda)

• Sortir del centre (ha de recollir l’alumne un adult)

• Absències i exàmens

• Ús del mòbil: PROHIBIT AL CENTRE

• Irregularitats, faltes disciplinàries, comentaris varis,…

• Objectes de valor: armariets 

NOFC 
(NORMATIVA D’ORGANTZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE)



Comunicació amb l’IES

- Agenda del vostre fill/a

- Correu electrònic tutores:

3rA: abptutoria3a@insantonbusquets.cat
3rB: abptutoria3b@insantonbusquets.cat

- Contacte amb famílies: 

Telemàtiques o per telèfon. Demanant dia i hora

- Correu del centre: b7004517@xtec.cat
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● PROJECTES SOLIDARIS: 

Recollida taps 
Recollida d’oli
Concurs “apilo”
Recollida roba i calçat
Recollida de material escolar gastat (bolígrafs, tipex, coles, etc)

● SORTIDA TUTORIA : Aquest any no serà possible

● WEB DEL CENTRE: https://agora.xtec.cat/iessanthilari/

Altres

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


AMPA

EMAIL DE L’AMPA:

ampaiesabp@gmail.com



Moltes gràcies 
per la vostra col·laboració


