
Portes Obertes ESO 2021

Institut Anton Busquets i Punset



Benvinguts!



Oferta de places 2021

Places totals ofertades: 

1r ESO: 58 
2n ESO: 24
3r ESO: 18
4t ESO: 16



Preinscripció ESO 2021

● No s’accepten preinscripcions en 
paper

● El centre educatiu no podrà donar 
d’alta cap sol·licitud

● Tota la documentació s’ha de 
presentar digitalitzada



Preinscripció ESO 2021

● Pels alumnes que es preinscriuen 
a 4t d’ESO és obligatori tenir un 
document d’identitat (DNI, NIE o 
passaport)



Preinscripció ESO 2021

● Identificació digital: 

○ idCAT mòbil: 
https://idcatmobil.seu.cat/

○ DNI electrònic

https://idcatmobil.seu.cat/


Preinscripció ESO 2021

● Presentació de sol·licituds: 

○ Del 17 al 24 de març
○ Es requereix DNI electrònic o 

idCAT mòbil
○ Es requereix un correu electrònic
○ Cal indicar quin dels tutors serà 

el referent del procés



Preinscripció ESO 2021

● Presentació de sol·licituds: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estu
dis/eso/inici/

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/


Preinscripció ESO 2021

● Documentació: 

○ Cal escanejar o fotografiar tots 
els documents demanats, per 
ambdues cares

○ Llibre de família
○ DNI/NIE del pare/mare o tutors 

legals



Preinscripció ESO 2021

● L’institut ofereix suport personal i 
informàtic per fer la gestió, a les 
famílies que ho necessitin

● No es recullen les sol·licituds en 
paper 

● No heu de fer arribar el resguard 
de la sol·licitud a l’institut



Preinscripció ESO 2021

● Atenció personalitzada per 
consultes i suport a la gestió: 

○ Dimecres 17
○ Divendres 19
○ Dimecres 24

○ Horari d’atenció: 
de 8 a 11 h i de 11.30 a 15 h



Matrícula ESO 2021

● Matrícula a 1r d’ESO: 
del 14 al 18 de juny

● Matrícula de 2n a 4t d’ESO: 
del 28 de juny al 2 de juliol



Preinscripció i matrícula

Dubtes? 



El nostre projecte 
educatiu



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

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: llengües i matemàtiques 

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

Professorat de reforç: 
 

• Atenció a les necessitats educatives específiques
• Atenció a les altes capacitats
• Aula d’acollida
• Llengua anglesa oral



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 Guilleries
• 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: 
• Treballs de síntesi a 1r, 2n i 3r d’ESO
• Projecte de recerca a 4t d’ESO 
• Treballs de recerca a batxillerat
• 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
• Propostes de millora
• 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  
• Sortides de tutoria 
• Transelva a 4t d’ESO
• Ruta a 1r de Batxillerat   



Projectes de centre

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



NOFC

Normes d’Organització i Funcionament del Centre: 

• És el document que regula l’organització i la 
convivència en el centre. 

• Disponible a la web de l’institut: 
web_nofc

https://agora.xtec.cat/iessanthilari/wp-content/uploads/usu490/2020/05/NofcABP1822.pdf


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   



Canals de comunicació

Web de l’institut: 
www.insantonbusquets.cat

Canal Instagram de l’institut: 
 Institutantonbusquetsipunset

Intranet del centre: 
 Missatges diaris i/o setmanals

Mails de tutoria: 
 Adreça mail directa amb les tutores

http://www.insantonbusquets.cat


Informacions diverses

Adreça web: www.insantonbusquets.cat

Correu electrònic: b7004517@xtec.cat

Telèfon: 972 86 93 58 

Ampa: ampaiesapb@gmail.com 

Quotes: 
• Material i assegurança: 40 €
• Ampa: 20 € per família
• Projecte de reutilització de llibres: 60 €

http://www.insantonbusquets.cat
mailto:b7004517@xtec.cat
mailto:ampaiesapb@gmail.com


Gràcies a totes i a tots!


