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Benvolgudes famílies, 
Els dies 27, 28 i 29  d’abril es desenvoluparà el Treball de Síntesi de 1r d’ESO. Aquesta 
activitat forma part del currículum obligatori de tot l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO. 
Com cada any, hi ha alumnes que el duran a terme fora del nostre centre i alumnes que  el 
faran a l’Institut. 
 
Tot seguit us facilitem la següent informació per tal que en sigueu  sabedors. 
 
Alumnes que faran el Treball de Síntesi fora del centre.  

 Sortida a EMPÚRIES. Estada de tres dies que tindrà lloc el 27, 28 i 29 d’abril 

o Allí hi ha una sèrie d’activitats programades que faran al llarg dels tres dies 

d’estada. 

o Un cop tornin, tots els alumnes acabaran el dossier o el passaran a net i 

s’entregarà el dilluns 2 de maig a la tutora. 

Alumnes que faran el Treball de Síntesi al centre.  

 Dies 27, 28 i 29 d’abril. L’assistència a classes és obligatòria. 

 S’ha elaborat un dossier que porta per títol: 

o Descoberta del nostre patrimoni: Camí del  Pi de Montbrió 

 El dossier de treball, que es podrà descarregar des de la pàgina web del centre 

(www.iesflix.cat), està format per un conjunt d’activitats interdisciplinàries 

relacionades amb diferents matèries del currículum de l’alumne. 

 Les activitats del dossier s’aniran desenvolupant al llarg dels tres dies. Hi ha activitats 

individuals i grupals. 

 Seria convenient portar un ordinador. 

 Es faran dues sortides: Una dimecres d’unes dues hores de durada i l’altra el dijous 

de tot el matí. Caldrà portar calçat còmode, esmorzar, aigua i material escolar. 

Durant les sortides s’hauran de fer fotografies, recollida de vegetació i altres 

activitats. 

 El planning per aquests dies és el següent: 

Dimecres 
27 d’abril 

Dijous 
28 d’abril 

Divendres 
29 d’abril 

Presentació del TdS 

Sortida Bassa les Clotxes: 
identifiquem plantes 

Activitats a l’aula 

Sortida Pi de Montbrió: 
coneguem el nostre 

patrimoni 
Activitats a l’aula 

 El dossier s’acabarà a casa i s’entregarà el dilluns 2 de maig a la tutora o s’enviarà per 

mail si s’ha fet amb ordinador. 

Tota la informació la podeu  descarregar des de la nostra pàgina web (www.iesflix.cat). 
 

http://www.iesflix.cat/
http://www.iesflix.cat/

