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DEFINICIÓ

1) És un conjunt d'activitats d'ensenyament i 
aprenentatge fetes en equip.

2) L’objectiu és comprovar si l’alumnat és capaç 
d’aplicar les competències adquirides en les diverses 
matèries durant el curs.

3) S’hi treballen especialment les competències 
transversals: 

- Competències Personal i Social

- Competències Digitals



❖ És una matèria curricular més.

❖ Es curs a 1r d’ESO, a 2n d’ESO i a 3r d’ESO

❖ L’alumnat obté una qualificació en el butlletí de les
notes de l’avaluació final ordinària.

❖ S’ofereixen dues opcions:

❖ Treball al centre

❖ Sortida a l’Espluga de Francolí



Aquest curs, es proposa un treball on l’alumnat ha 
de dissenyar i construir una sèrie d’activitats i la 
temàtica estarà relacionada amb l’entorn.

S’ha escollit un tema motivador i les activitats seran 
dinàmiques i pràctiques.



 Del dilluns 13 de juny al divendres 17 de juny.

 Durada: 5 dies

 3 BLOCS: presentació, 

treball i exposició

CANVI DEL MARC HORARI



➢ El dilluns 13/6 es presentarà el Treball de Síntesi i
s’ajudarà a l’alumnat a organitzar-se.

➢ Una part del treball es fa al centre i una altra part
del treball es fa a casa.



➢ Durant els dies del treball es potencia que
l’alumnat treballi :

▪ Desenvolupar l’autonomia personal.
▪ Capacitat per treballar en equip.
▪ Utilitzar les tecnologies digitals.



➢ El divendres 17/6 l’alumnat farà l’Exposició oral del
Treball de Síntesi davant d’un tribunal.



 DILLUNS: 13 de juny,  Presentació 

horari: 9:30h – 14:00h

 DIMARTS, DIMECRES i DIJOUS 14, 15 i 16 de juny, 

horari: 9:30h – 14:00h

GRUPS REDUÏTS

 DIVENDRES: 17 de juny,   Exposició oral.

horari: diferent per cada grup



 Del dilluns 13 de juny al divendres 17 de juny.

 Durada: 5 dies

 3 BLOCS: presentació, 

sortida i exposició

CANVI DEL MARC HORARI



 DILLUNS: 13 de juny,  Presentació 

horari: 9:30h – 14:00h

 DIMARTS, DIMECRES I DIJOUS 14, 15 i 16 de juny, 

Sortida Espluga de Francolí

 DIVENDRES: 17 de juny,   Exposició oral.

horari: diferent per cada grup
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SORTIDA TREBALL DE SÍNTESI 1r ESO
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ



 De dimarts 14 de juny a dijous  16  de 
juny.

 Lloc: Alberg Jaume I, L’Espluga de Francolí.

 Activitats d’aprenentatge durant el dia, a 
la nit jocs monitoritzats. Estones de temps 
de lleure i convivència.













 Sortida: dimarts 14 a les 8.15h. Arribada, 
esmorzar i inici d’activitats.

 Tornada: dijous 16 al voltant de les 

16.00h – 16.30h.

 Documents pel viatge:
◦ T. Sanitària de l’alumne

 No està permès portar mòbil. Es requisaran en cas 
que es portin i es retornaran a l’arribar a l’institut!

 Per a comunicar-se al telèfon del centre: 93 814 
35 85

 O al mòbil del centre: XXX XXXX XXXX



D'homo antecessor  a homo sapiens

Planificació de l’estada



 Roba per tres dies i una muda de recanvi
 Calçat còmode per caminar i un de recanvi
 Gorra i protecció solar
 Necesser i tovallola 
 Sac de dormir
 Carpeta i material per escriure
 Llanterna
 Motxilla petita per les excursions
 Esmorzar del primer dia i cantimplora
 Original de la targeta sanitària



Preguntes
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 NO ES PERMET L’ÚS DEL MÒBIL

 VIDA SALUDABLE: ALIMENTACIÓ

 DISCIPLINA

 Estem consultant els dubtes plantejats

a  la reunió. Actualitzarem la Presentació

properament.



Moltes gràcies 

per la vostra atenció
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