La Garriga, 21 de maig de 2021.

Benvolgudes famílies,
El Departament d’Educació marca fer, de primer a tercer d’ESO i de manera preceptiva, un
Treball de Síntesi. En breu es durà a terme aquest TS a 1r d’ESO. El TS està format per un
conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària
afavoridora de la integració de coneixements i competències. Es farà una avaluació integrada
de l’assoliment dels objectius de les diferents activitats desenvolupades en el treball de síntesi,
tant les de treball individual com les de treball en equip.
Aquest any el treball de síntesi de 1r d’ESO està relacionat amb la navegació i ens ajudarà
l’Escola de Vela de Mataró. Les dates i horaris seran les següents: des de dilluns 31 de maig a
divendres 04 de juny, en horari de 09-17h excepte divendres (horari de 09-13h). La darrera
tasca del TS es farà la tarda de dilluns 07 de juny de 15-17h (dilluns 07 al matí ja entraran a les
08h i faran les classes habituals d’un dilluns al matí).

A través d’un suggerent tema per a l’alumnat com és la vela i la navegació marítima, es
vertebra un conjunt de propostes que globalitzen aspectes de les diferents àrees curriculars; és
a dir, l’alumnat aplicarà allò que ha après a situacions reals. Entre aquestes propostes
s’aprendrà a llegir cartes nàutiques i es coneixerà la flora i la fauna del Mediterrani.
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Per treballar el tema del treball de síntesi hi haurà dues sortides a l’Escola de Vela de Mataró:
el dimarts dia 01 de juny i també dijous dia 03 de juny. L’alumnat de 1r d’E.S.O. faran la part
pràctica del treball de síntesi a les instal·lacions de l’escola del club de vela de Mataró, que
consistirà en sortir a navegar en diferents embarcacions amb l’objectiu d’experimentar,
aprendre i reunir dades per realitzar els exercicis i situacions proposades.

El material que han de dur els 2 dies de la sortida és:
- banyador, tovallola, xancletes d’aigua tancades, 2 mudes de recanvi, gorra per al sol i crema
solar.
- dossier del treball i material per escriure.
- esmorzar, dinar i beguda.

El preu del Treball de Síntesi és de 94,50€. Aquest preu engloba les activitats de tots els dies i
es manté encara que l’alumne/a faltés algun dia del TS. Inclou dossier, material, monitoratge
de tota la setmana i també les sortides. El rebut es passarà pel banc dins d’una facturació de
juny. Si alguna família té algun problema cal que ho comuniqui a secretaria (93 871 42 97
extensió 1).
Atentament,

Felip Joan de Dalmases i Thió
Director

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ- Treball de Síntesi 1r d’ ESO
En / Na. .................................................(pare/mare de l’alumne/a) estic assabentat/ada que el
meu fill / la meva filla ...................................farà el treball de síntesi a l’escola els dies 31 de
maig, 1-2-3-4 i 7 de de juny en horari de 9:00 del matí a 17:00 tarda (divendres 09-13h
només), i l’autoritzo que assisteixi a les sortides del dimarts dia 1 i dijous dia 3 de juny de 2021
a l’escola del club de vela de Mataró amb l’escola Sant Lluís Gonçaga.

Si el teu fill / la teva filla és fix/e al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que l’escola li
proporcioni el dinar: Sí 
NO .

Signatura del pare/mare.............................

Escola Sant Lluís Gonçaga

Treball de Síntesi

1r d’E.S.O.

Curs 2020-21

2

