
PROJECTE DE RECERCA 4t ESO 

16, 17, 20 i 21 JUNY 2022 

El cicle de l’aigua 

La Batalla de l’Ebre 



Dijous 

16 juny 

Divendres 

17 juny 

Dilluns 

20 juny 

Dimarts 

21 juny 

Presentació del 

PdR 

Treball a l’aula 

Sortida/Treball de 

camp  

Sortida/ Treball de 

camp 

 

Treball dossier 

• El professorat seguirà el seu horari habitual i els dies en els que els alumnes 

es trobin al centre anirà a les aules de 4t ESO.  

• En cas que hi hagi desdoblaments o optatives, el mateix professorat es posarà 

d'acord per a cobrir les aules (sempre hi ha d’haver algú a l’aula).  



SORTIDES:  

• Divendres 17 de juny. FLIX. Reserva Natural de Sebes (acompanyants: MAGDA 

CASTELLVÍ/ ROSA LLUSIÀ o MIREIA/monitor del camp d’aprenentatge) 

• Dilluns 20 de juny. FLIX. Depuradora i riu Ebre (acompanyants: MAGDA 

CASTELLVÍ/ ROSA LLUSIÀ o MIREIA/monitor del camp d’aprenentatge)  

El cicle de l’aigua 

SORTIDES:   

• Divendres 17 de juny. FLIX. Castell de Flix, Refugi Pontoners i Refugi Sant 

Josep (acompanyants: MARTA SABATÉ/ELENA SÁNCHEZ/monitora del 

camp d’aprenentatge) 

• Dilluns 20 de juny. Corbera d’Ebre. Museu La Trinxera, Poble Vell (Corbera 

d’Ebre) i cota 402 (acompanyants: MARTA SABATÉ/ELENA 

SÁNCHEZ/monitora del camp d’aprenentatge/guia local).  

La Batalla de l’Ebre 



• Tota la informació es pot descarregar de la 

pàgina web del centre.  

• Els alumnes treballaran de manera autònoma 

en grups de 4 o 5 i es distribuiran entre les tres 

aules de 4t d’ESO, la B-7, B-8 i  B-9. 

• Els grups s’han fet seguint com a criteri la 

tipologia de les optatives que estan cursant a 4t 

d’ESO. 

• A cada aula hi haurà una llista amb els alumnes 

i grups que hi han de ser. 

• Per a fer el dossier caldrà que portin ordinador 

portàtil durant els dies que es treballa al centre. 

 

 

 



VALORACIÓ DEL PdR 
• Hi haurà control de faltes d’assistència. 

 

• Hi haurà un seguiment diari de l’activitat de 

l’alumne i el grup. 

 

• Un cop acabat el PdR s’enviarà el dossier via 

mail a la tutora. 

 

• La valoració del PdR (NO FET, FET o FET AMB 

ASSOLIMENT) anirà a càrrec de les tutores 

coordinades per M. Carranza. 

 


