TREBALLS DE SÍNTESI

__________________________________
__________________________________
El Treball de síntesi és un conjunt d’activitats d’ensenyament/aprenentatge, fetes en equip,
concebudes per comprovar si s’han aconseguit,
les capacitats formulades en els objectius
________
establerts en les diferents àrees curriculars.
Els crèdits de síntesi estan programats atenent els objectius generals de l’etapa educativa, sense
estar adscrits a cap àrea o matèria, i estan formats per un conjunt d’activitats interdisciplinàries
relacionades amb diferents àrees del currículum comú de l’alumne, i es pretén provocar una
sèrie de situacions en que l’alumne aplicarà de manera pràctica, coneixements i habilitats adquirits
durant un llarg període d’aprenentatge, amb la fi de trobar solucions als problemes plantejats.
Els programes dels treballs de síntesi estan pensats per alumnes de 1r, 2n i 3r d’E.S.O en una
estada mínima de 3 dies.
Els objectius generals d’un treball de síntesi són:


Mostrar la capacitat d’autonomia en l’organització del treball individual.



Desenvolupar la capacitat de cooperar i col·laborar en el treball en equip.



Reforçar els aprenentatges de les àrees comunes.



Inter relacionar continguts a partir d’una temàtica o centre d’interès.



Afavorir la coordinació docent i acordar pautes procedimentals comunes.

Diferents models de crèdits de síntesi:
 Estudi d’un entorn (riu, llac, mar, bosc, parc, municipi, cuitat, comarca, país...) com
element vertebrador de les activitats, continguts i objectius proposats.
 Anàlisi d’un fet rellevant d’actualitat.
 Centres d’interès: el turisme, festes majors, el patrimoni, les tradicions...
 Estudi de les diverses opcions de futur: orientació professional o acadèmica.

Monitoratge: Per tal de dur a terme les activitats que proposarem per a l’estada a la casa de
colònies i, si fos el cas, en la fase prèvia a l’escola, es disposa en jornada complerta d’un equip de
monitors i monitores formats/des per posar en pràctica aquestes activitats d’una manera lúdica, tot
aprofitant els recursos que ofereix la zona.

PROPOSTES DE TREBALLS DE SÍNTESI

ESPORTS I AVENTURA

L’objectiu del treball és
conèixer i aprofundir en
els esports denominats
d’aventura: impacte
econòmic, vessant humà
I esportiu, així com el
coneixement dels
diferents tipus d’esports
d’aventura.

ENERGIES RENOVABLES
I CONSUM
RESPONSABLE

L’objectiu és conèixer les
diferents energies
renovables des de una visió
ecològica i interioritzar
idees de consum
responsable d’una
perspectiva formativa i
lúdica. Com a cas pràctic,
visitarem la granja de Mas
Bes, la depuradora de Vilobí
d’Onyar o estudiarem la
caldera tèrmica de l’escola o
de Can Solà.

BIODIVERSITAT

ORIGENS DEL CINEMA

L’objectiu del treball de
síntesi estudiarem la
biodiversitat que envolta
Can Solà, treballant la
situació, història, entorn,
flora, fauna i impacte
econòmic a traves de
diferents activitats
transversals.

L’objectiu del treball és
aprendre conceptes bàsics
i conèixer com es van
aconseguir les primeres
imatges i reproduccions.
Visitarem el Museu del
Cinema de Girona i
desenvoluparem tallers i
treballs pràctic relacionats
amb la temàtica, com ara
un landart o stop motion.

ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA
Utilitzem una metodologia globalitzada que es concreta mitjançant un centre d’interès que esdevé
el fil conductor de totes les activitats d’ensenyament - aprenentatge que es realitzaran.
En primer lloc, es programa una reunió amb el professorat i amb l’equip pedagògic de Lleure i
Aventura per a concretar els objectius i continguts específics que es volen treballar. D’aquesta
mirem d’adaptar les activitats individuals i col·lectives i la manera que elaborar els materials
curriculars de suport per fer el seguiment del procés d’aprenentatge dels/les alumnes.

Les fases d’aquesta seqüència són:

FASE
INICIAL

Es fa al centre i inclou les sessions prèvies a la realització del crèdit de síntesi a Can Solà. Es
presenta el tema, continguts, objectius, l’organització, criteris d’avaluació, etc. i es detecten els
coneixements o les mancances dels alumnes sobre els continguts del crèdit de síntesi.
Tractament i elaboració de la informació. Es desenvolupa durant l’estada a Can Solà, mitjançant

FASE DE
RESERVA

les activitats d’aprenentatge programades. Es realitzen diferents tipus d’activitats paral·leles,
tant en grups com de forma individual, guiats per l’equip de monitors/es que s’ocupa d’organitzar
tota la jornada.

FASE DE
SÍNTESI

Es realitza al centre i consisteix en l’elaboració de les fitxes de treball i la preparació per grups
d’una exposició oral a l’aula, fruit de les aportacions individuals i col·lectives.

DEMANEU UNA PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ SENSE COMPROMÍS

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS
LLEURE I AVENTURA
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