


Benvinguda curs 2021/2022

QUE BÉ QUE 
ESTIGUIS A LA 

REUNIÓ DE LA TEVA 
FILLA O FILL!



2n ESO A
Curs 2021/2022

13 DE SETEMBRE 2021

2N ESO A



2n ESO
Curs 2021/2022

Aspectes a tractar
● Acompanyament des de la tutoria.
● Presentació de l’equip docent.
● Horari.
● Calendari i Avaluacions.
● Funcionament de centre
● Comunicació i eines per dur-la a terme.
● Som Escola Verda.
● Projectes solidaris.
● Dubtes i preguntes finals.
● RePte final!



2n ESO
Curs 2021/2022

I com acompanyarem a 
cadascun dels i les alumnes?

● Seguiment acadèmic i personal.
● Orientació de l’alumnat (ajuda dels psicopedagogs)
● Reunions individuals al llarg del curs.
● Reunions amb les famílies.
● Correu electrònic per estar en contacte constantment.
● Consultes puntuals.
● Treball pedagògic amb l’equip docent.
● Justificació de faltes d’assistència.
● Comunicació d’incidències i faltes a la convivència.
● Mínim una entrevista amb el tutor/a durant el curs



DIRECTOR: Josep Broch
CAP D’ESTUDIS: Jordi Tordera

COORDINADORA PEDAGÒGICA: Sònia Collell
SECRETÀRIA: Ester Amat

COORDINADORA 1r CICLE: Desirée Guerrero

Equip directiu



TUTORA: Maria Tomàs

MATÈRIES COMUNES

Llengua Catalana i Llengua Castellana: Anna Vilalta (Lluís Orri)

Llengua Anglesa: Elisabet Marcó (Cristina Cunill)

Matemàtiques: Albert Tapias (Montse Bosch)

Socials: Marta Madeo (Cristina Sánchez)

Física i Química: Maria Tomàs (Sònia Collell)

Tecnologia: Manel Moya

Visual i plàstica: Laura Ramos

Religió: Glòria Torres

Cultura i Valors Ètics: Maria Tomàs

Educació Física: Pep Botifoll

Equip docent de 2n A ESO



MATÈRIES TRIMESTRALS (1h setmanal)

Taller Castellà: Gemma Fabregat

Taller Català: Anna Guix 

Taller Anglès:  Elisabet Marcó 

MATÈRIES OPTATIVES, QUADRIMESTRAL (2h setmanals)   

Francès: Cristina Cunill

Hort: Borja LLuch

Emprenedoria: Cristina Sánchez

Equip docent de 2n ESO



Horari grup 2nA



● Cada dia hi ha deures i estudi

● La importància dels deures és que ajuden a consolidar els continguts

● L’estudi diari pot ser simplement llegir els temes fets durant el dia, fer 
esquemes, resums per estudiar quan s’acosti l’examen.

● La constància, la regularitat, les ganes de superar-se, la motivació per 
aprendre són molt importants

● L’organització i gestió del temps és fonamental

Temps per treballar



● S’ha d’utilitzar exclusivament per qüestions acadèmiques

● S’hi ha d’anotar: deures, exàmens, entrega de treballs

● Mitjà de comunicació amb el tutor/a i professors

● Està subvencionada per l’AMPA

● Revisar-la de tant en tant

Agenda escolar



Calendari

Primer trimestre: del 13 de setembre al 26 de novembre
Segon trimestre: del 29 de novembre al 4 de març

Tercer trimestre:  del 7 de març al 22 de juny

Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 9 de gener
Vacances de Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril

Festius: 
● 11 i 12 d’octubre
● 1 novembre
● 6, 7 i 8 desembre
● 25 febrer
● 13 maig
● 3 i 6 juny



Calendari

Sortida de tutoria: 24 de setembre de 10:45 a 15:05

Castaween: 29 d’octubre

Sortida a Barcelona: 2 de desembre (museu del disseny)

Colònies: 23, 24 i 25 de març (Manresa)

Treball de síntesi (Girona medieval): del 7 al 10 de juny

Sortida Water World: 16 de juny

Festa de graduació: 17 de juny

Lliurament de notes del 1r Trimestre: 15 de desembre

Lliurament de notes del notes 2n Trimestre: 16 de març

Lliurament de notes del notes 3r Trimestre: 1 de juny



Colònies

COLÒNIES a L’ALBERG DE 
MANRESA del 23 al 25 de març

Capacitat de l'alberg
Places total: 85

Habitacions de 2, 3 i 6 llits amb bany i habitacions de 6, 8 i 16 llits amb 
bany compartit. Places adaptades: 4. 

Preu 150€/alumne (mínim 25 alumnes)

El preu inclou:

● Estada a l’alberg 3 dies/ 2 nits amb pensió completa (excepte el dinar del 
1r dia) i totes les activitats descrites. 

● Trasllats autocar. 



Colònies

Un patrimoni ple d’artistes! 
(programa impartit en llengua anglesa)

Objectiu
Coneixerem Gaudí, Dalí, Picasso i Miró, i identificarem els símbols presents a les 
seves obres, cercarem els motius pels quals es van inspirar, valorarem el patrimoni 
cultural que ens han deixat i experimentarem amb diferents tècniques artístiques 
per conèixer-los millor.



AVALUACIÓ INICIAL (finals d’octubre)

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 es penjaran al web del 
centre

Avaluació



Obtenció del graduat escolar

En finalitzar 4t d’ESO, l’alumne obté el títol de graduat/da en 
ESO quan ha assolit les competències dels àmbits associats a 
les matèries i les dels àmbits transversals.

Les notes són importants per accedir als cicles formatius i a 
batxillerat.

Poden fer que accedeixin a la primera opció o que quedin 
sense plaça.

S’adjudiquen les places per la nota mitjana de 1r, 2n i 3r 
d’ESO.



Funcionament de centre



Funcionament del centre: Protocol COVID



•En cas de confinament se seguiran les instruccions vigents que el 
gestor Covid faci arribar al centre en aquell moment.

•El protocol Covid estipula que en la mesura del possible, en cas de 
confinament parcial, les classes es facin de manera sincrònica.

•Qui es queda a casa i qui a classe? Segons la normativa vigent, els 
alumnes amb pauta completa poden venir a classe, els que no, a casa.

 

En cas de confinament...



• Smart classroom assistència i faltes de disciplina

• Justificació de faltes (per escrit: e-mail o agenda)

• Absències i exàmens

• Irregularitats i faltes disciplinàries
 

• Google Classroom seguiment del curs virtualment

• e-mail corporatiu alumnat (nom.cognom@insantonbusquets.cat)

 

Funcionament de centre



Comunicació amb l’institut

Agenda del vostre fill/a

Correu electrònic tutoria:
abptutoria2a@insantonbusquets.cat
abptutoria2b@insantonbusquets.cat

Entrevista amb famílies:
2nA Maria Tomàs: dimecres 9:20-10:20 h

2nB Pep Botifoll: dijous 10:45-12:45 h
(presencials o telemàtiques)



WEB del centre

WEB DEL CENTRE http://agora.xtec.cat/iessanthilari/

http://agora.xtec.cat/iessanthilari/


 
Embolcall sostenible: Es demana que els alumnes portin l'entrepà 
d'esmorzar amb un embolcall sostenible per evitar l'ús innecessari de 
paper de plata o film. Una bona opció és un bock'n roll, un taper o 
simplement embolicar l'entrepà amb paper de cuina.

Enquesta de mobilitat: Del 16 al 22 de setembre es celebra la 
setmana de la mobilitat sostenible. Es farà arribar a les famílies una 
enquesta de mobilitat sostenible.

Escola Verda



 

Campanya de recollida oli usat  

Recollida de roba i calçat

Campanya de recollida de piles usades: «Apilo»
 

Esmorzars solidaris
 

Reciclatge de material escolar

Projectes solidaris



Dubtes i Preguntes



ENS VOLEU AJUDAR A DECORAR 
L’AULA AMB MISSATGES 

POSITIUS?

Et proposem un RePte!

TENS MOLT 
TALENT: 

ATREVEIX-TE!



MOLTES GRÀCIES  
PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Torn obert de paraules


