
Benvinguda curs 2021/2022



Protocol COVID



Funcionament de centre



Equip docent de 1r ESOFuncionament del centre



Equip docent de 1r ESO

TUTORES: Judit Rovira (3rA) / Cristina Sánchez (3rB)
ORIENTADOR: José Santos González

MATÈRIES COMUNES:
Llengua Castellana i Catalana: Lluís Orri./ Anna Guix / Núria Roqueta

Llengua Anglesa: Tina Font / Eli Marcó  

Matemàtiques: Albert Tapias / Jessica Rincón

Socials: Cristina Sánchez / Marta M.

Biologia i Geologia: Judit Rovira / Jessica Rincón

Educació Física: Pep Botifoll

Música: Jaume Tardiu

CIVE / Religió: Tutora / Glòria Torres

Equip docent de 3r ESO

Una novetat metodològica d’aquest curs… CODOCÈNCIA



Equip docent de 1r ESO

MATÈRIES TRIMESTRALS

- OPTATIVES (2h setmanals)
Optativa de ciències: Judit Rovira

Optativa de cultura clàssica: Borja Lluch

Optativa Mou-te: Pep Botifoll

Francès: Cristina Cunill

- TALLERS (1h setmanal)
Taller de dibuix: Laura Ramos

Taller revista: Núria Roqueta

Taller «English in context»: Eli Marcó

MATÈRIES QUADRIMESTRALS (4h setmanals)
Física i Química: Josep Broch / Judit Rovira

Tecnologia: Manel Moya / Jordi Tordera

Equip docent de 3r ESO



Equip docent de 1r ESOHorari grup 3rA



Equip docent de 1r ESOHorari grup 3rB



Equip docent de 1r ESOServei comunitari



Equip docent de 1r ESOInici de curs

Opció armariet:

- Pot ser individual o compartit (en funció de la disponibilitat)
- Costa 5 euros/alumne (si no hi ha cap incidència d’aquests 5€, 
4€ es retornaran a final de curs)

Contracte libres:

- Es signa l’entrega dels libres a principis de curs.
- Els llibres cal retornar-los a finals de curs (mes de juny)

Ordinador i connexió a internet

- Aquest curs  2021-2022 cal que tot l’alumnat del centre tingui 
ordinador amb connexió a internet. Si heu de comprar un 
ordinador us recomanem que sigui un portàtil



Equip docent de 1r ESOCalendaris

TRIMESTRES
● Inici del 2n trimestre: 29 de novembre
● Inici del 2n quadrimestre: 7 de febrer
● Inici 3r trimestre: 7 de Març

AVALUACIONS  
● 1a Avaluació: Dimecres 15 de desembre
● 2a Avaluació: Dimecres 16 de març
● Final ESO: Divendres 17 de juny

FESTIUS I VACANCES:
● 11 i 12 d’octubre: Festius
● Dilluns 1 de novembre: Festiu
● 6, 7 i 8 de desembre: Festius
● Vacances de nadal: Del 23 de desembre al 7 de gener
● Divendres 25 de febrer: Festiu
● Vacances de setmana santa: Del 11 al 18 d’abril.
● Divendres 13 de maig: Festiu
● 3 i 6 de juny: Festius

● Darrer dia de classe: divendres 17 de juny.



Equip docent de 1r ESOSortides - Planificació

Planificació de sortides - 3r d’ESO

● 24 de setembre: sortida de tutoria

● 11 de novembre: Museu del Ter

● 23 de març: Museu Marítim de Barcelona

● 7 de maig: Ciència entre tots (Girona)

● Entre el 7 i el 10 de juny: treball de síntesi a Barcelona
 
● 16 de juny: Waterworld



Assignatures optatives

AVALUACIÓ INICIAL (finals d’octubre)

PRIMERA, SEGONA i TERCERA AVALUACIÓ PER 
COMPETÈNCIES.

Notes de l’1 al 4 (1 no assolit; 2 assoliment satisfactori; 3 assoliment 
notable; 4 assoliment excel·lent)

Competències transversals (àmbit 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 i al Google Classroom de cada assignatura

Assignatures optativesAvaluació



• Smart classroom assistència i faltes de disciplina

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

• Absències i exàmens

• Irregularitats i faltes disciplinàries

 
•Aquest curs el seguiment virtual de les assignatures es farà a través 
del Google classroom 

○ e-mail corporatiu alumnat 

NOFC
(NORMATIVA D’ORGANTZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE)



 
>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



Comunicació amb l’institut

- Agenda del vostre/a fill/a

- Correu electrònic tutores- famílies:

3rA: abptutoria3a@insantonbusquets.cat

3rB: abptutoria3b@insantonbusquets.cat

- Contacte amb famílies: pot ser per telèfon, o 
presencial i/o telemàtic acordant dia i hora



WEB del centre

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

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


MOLTES GRÀCIES  
PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Torn obert de paraules


