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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. PRESENTACIÓ 

El treball de síntesi (TS) és un conjunt d'activitats, relacionades entre elles sempre que sigui 
possible, que permeten aplicar les competències bàsiques estipulades a l'etapa de l'educació 
secundària obligatòria per tal de resoldre alguna problemàtica de la vida quotidiana. És 
considerat un element molt important dins dels currículum dels tres primers cursos de l'ESO. 

Cada centre té la llibertat de decidir com gestionar, organitzar i planificar aquest TS en relació a 
la seva temporització, la tipologia d'activitats, la metodologia a seguir, etc. 

Les sortides són, habitualment, un element comú a la majoria de TS. 

• Es poden fer estades especialitzades al llarg de les quals es desenvolupin tot un seguit 
d'activitats relacionades amb l'entorn. En aquest cas són necessaris uns recursos 
econòmics que, actualment, moltes famílies no es poden permetre. 
 

• Una altra opció més viable és realitzar el TS al centre i als seus voltants. Es pot 
plantejar una sortida fora del municipi relacionada amb la temàtica del treball o bé, fer 
visites que no suposin cap cost aprofitant l'entorn proper o entitats vinculades al centre.  

 

1.1.1. Definició i context del problema 

Actualment, el TS que fan els nois i noies de 3r es basa principalment en organitzar un viatge. 
És un treball que es va plantejar fa més de 5 anys. El professorat, tot i pensar en elaborar-ne 
un de nou, no disposa de temps suficient per a fer-ho i es recolzen en els bons resultats del 
treball realitzat pels alumnes. 

El principal problema que presenta l'actual TS és la inexistència d'activitats de caire tecnològic. 
L'únic aspecte que treballen en aquest sentit són els recursos TIC per a la presentació del 
treball, tant oral com escrita. 

 

1.1.2. Descripció de la solució 

En aquest treball de fi de màster (TFM) s'ha preparat tot el material didàctic necessari per a 
l'alumnat i per al professorat, per tal de tenir un nou treball de síntesi en què la temàtica 
principal envolti el món tecnològic.  

Per evitar la problemàtica dels recursos econòmics es vol aprofitar la gran quantitat d'empreses 
agroalimentàries que existeixen a la zona on està ubicat el centre de secundària, a la 
Catalunya Central. Tenint en compte que el municipi en qüestió és molt familiar i que només 
disposa d'un centre de secundària, hi ha moltes entitats que estan disposades a col·laborar pel 
fet de tenir fills, nebots i/o néts a l'escola ja que consideren que és quelcom positiu per a ells. 

Pels motius exposats, es planteja un TS amb una temàtica principal relacionada amb el món de 
la producció agroalimentària i s'organitzen visites a empreses i/o entitats del mateix municipi.  

Així doncs, el títol que s'ha decidit posar a la proposta del TS és el següent: "Treball de síntesi 
per a l'alumnat de 3r d'ESO: Elaboració i comercial ització d'un producte alimentari real" . 
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1.2. OBJECTIUS 

Aquest TFM té com a objectiu principal l'elaboració d'un nou treball de síntesi per a l'alumnat de 
3r d'ESO del centre on he realitzat les pràctiques. 

Per poder assolir aquest objectiu s'ha fet el següent: 

• Avaluar l'actual TS del centre per a l'alumnat de 3r d'ESO. 
• Elaborar un nou TS amb una temàtica principal de caire tecnològic (la producció 

agroalimentària). 
• Aprofitar la gran quantitat d'empreses agroalimentàries de la zona i el lligam amb la 

comunitat educativa del centre per a realitzar visites culturals i educatives a cost zero. 
• Preparar el material didàctic, tant per als alumnes com per al professorat. 
• Proposar una rúbrica més completa i acurada per a l'avaluació del nou TS. 

 

1.3. ESTRUCTURA 

La memòria d'aquest TFM es divideix en dos grans blocs:  

• 1r: Anàlisi de l'actual TS 

S'ha fet un anàlisi exhaustiu de l'actual treball de síntesi que es du a terme des de fa uns 
quants anys al centre pels alumnes de 3r d'ESO. S'explica quin és aquest treball, com està 
organitzat i les activitats que han de realitzar els nois i noies a l'aula i fora de l'aula. A 
continuació es fa una valoració de com ha anat aquest curs acadèmic 2014-2015 ja que he 
tingut l'oportunitat d'assistir-hi durant tot el procés i veure'n el funcionament. També aprofito per 
incloure una petita proposta que vaig demanar als alumnes sobre les seves preferències per al 
tema del TS. I per tancar aquest bloc, es detallen els punts forts i els punts febles de l'actual 
TS, per poder-los tenir en compte a l'hora d'elaborar el nou. 

• 2n: Elaboració del nou TS 

Es recullen tots els aspectes que s'han analitzat a l'hora de crear el nou TS. Primer de tot es fa 
una recerca dels requeriments normatius que tracten aquest tema. A continuació s'analitzen els 
continguts curriculars que es treballaran transversalment durant la realització del TS. També es 
tenen en compte els recursos necessaris per a poder dur a terme el treball, tant humans, 
materials com econòmics. I per finalitzar es planteja tota la programació didàctica del nou TS 
que es proposa en aquest TFM (temporització, metodologies, visites, tipologia d'activitats, 
avaluació, etc.).  

Als annexes de la memòria del projecte s'adjunta la proposta del material elaborat i creat 
especialment per al centre en la qual s'inclouen els dossiers per a l'alumnat i per al professorat. 
En aquest cas no caldran autoritzacions per a les famílies ja que les sortides que es plantegen 
no requereixen sortir del municipi ni suposen cap cost. 

 
2. ANÀLISI DE L'ACTUAL TREBALL DE SÍNTESI 
 

2.1. EL TREBALL DE SÍNTESI ACTUAL 

El TS que actualment realitza l'alumnat de 3r d'ESO titulat "Anem de viatge", es basa 
principalment en organitzar un viatge (veure annex 3 no publicable). 

Aquest treball està plantejat per fer-lo de manera intensiva durant una setmana que la fan 
coincidir amb l'última setmana abans de Setmana Santa. 
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En el centre de pràctiques hi ha dues línies. Els tutors de cada classe formen grups de 3, 4 o 5 
persones. A cada grup se li assigna un viatge diferent atenent la diversitat depenent de les 
dificultats o habilitats de l'alumnat. 

Hi ha 9 propostes de viatge diferents amb uns requeriments mínims que han de complir. A 
partir d'aquí hi ha plantejades unes activitats comunes per a tots els grups, unes d'específiques 
per a cada viatge en concret i unes de complementàries que són opcionals. 

A part de l'organització del viatge que els hagi tocat a cada grup, a mitja setmana es fa una 
sortida de tot un dia per Barcelona en la qual se'ls fa preparar un itinerari amb l'objectiu de 
visitar 9 monuments dels 11 que es proposen i donar constància que hi han estat amb 
fotografies. Han de ser capaços de llegir mapes, orientar-se per la ciutat, decidir el seu propi 
itinerari i la manera d'anar d'un lloc a un altre (a peu, amb transport públic, amb taxi, etc.). 
L'única premissa que se'ls dóna és el punt de sortida i d'arribada del seu recorregut i el temps 
per a realitzar-lo. 

L'últim dia del TS es demana als alumnes que entreguin el treball per escrit i en facin la 
presentació oral davant de la resta de companys de classe i del tribunal. 

 

2.2. COM HA ANAT AQUEST ANY? 

El fet de realitzar les pràctiques al centre, principalment amb els alumnes de 3r d'ESO, m'ha 
permès assistir a totes les classes impartides durant el TS.  

 

2.2.1. Mètode d'observació 

Vaig preferir observar només una de les classes durant tota la setmana per poder-ne fer un 
seguiment més exhaustiu. Em vaig centrar en el grup de 3r d'ESO A. Vaig col·laborar amb els 
professors que anaven venint a l'aula resolent dubtes dels alumnes referents al treball. Vaig 
poder anar a la sortida de Barcelona amb el meu tutor i amb el qual supervisàvem el recorregut 
de 3 grups (de 3r A i 3r B). Se'm va donar l'oportunitat de formar part del tribunal en les 
exposicions dels treballs de l'últim dia sent l'única "professora" que va veure totes les 
presentacions d'un mateix grup i, per tant, avaluar-los amb un mateix criteri, tot i no disposar de 
cap tipus de rúbrica. 

 

2.2.2. Treball de l'alumnat a l'aula 

El treball a l'aula va funcionar força bé. Els alumnes es van repartir les tasques el primer dia i 
miraven de complir-les en el temps que havien establert. Tenint en compte que el dimecres van 
ser tot el dia fora per la sortida a Barcelona, només tenien 3 dies sencers (dilluns, dimarts i 
dijous) per a realitzar tota la part formal del treball. El divendres el van destinar a polir les 
presentacions durant les 3 primeres hores i després ja van fer totes les exposicions. El dijous a 
mig matí molts grups ja tenien el treball gairebé enllestit però, tot i així, van estar les dues 
últimes hores sense connexió a Internet, la qual cosa, a alguns d'ells, els va afectar bastant ja 
que tenien tot el treball fet amb el Google Drive i no podien avançar. Aquest va ser un aspecte 
que no tenien previst ni controlat. 

 

2.2.3. Sortida a Barcelona 

La sortida a Barcelona va ser una mica caòtica. Pel que em comenten els professors, cada any 
van fent millores, però són conscients que encara no han trobat una bona proposta. Es va 
facilitar als alumnes una llista amb 11 monuments o punts d'interès dels quals n'havien de triar 
9 per visitar i crear una ruta. El tutor va fixar un punt de partida diferent per a cada grup. El fet 
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de supervisar uns quants grups junt amb el meu tutor em va fer veure que els nois i noies 
només tenen l'objectiu de fer la foto a cada lloc i marxar corrent al següent punt d'interès. La 
veritat és que no gaudeixen la sortida com a visita cultural, sinó com a una gimcana de veure 
qui és el grup més ràpid a fer el recorregut i a visitar més llocs. A més, aquesta vegada 
l'autocar va trigar molt a arribar al punt de sortida, la qual cosa va fer que tinguessin menys 
temps per fer el seu itinerari i uns quants grups van arribar una hora tard al punt final amb les 
conseqüències que aquest fet comporta. 

 

2.2.4. Exposicions orals dels TS  

La meva assistència com a tribunal de les exposicions dels treballs de la classe de 3r d'ESO A 
em va permetre veure la diferència de criteris que utilitzava cada professor en la seva 
avaluació. Cada hora entraven a l'aula nous professors i cadascú avaluava amb el seu propi 
criteri i, moltes vegades, per prejudicis. No hi havia cap rúbrica concreta i completa perquè tots 
avaluessin el mateix. No em va agradar el sistema que van utilitzar ja que a uns grups els va 
perjudicar i a altres els va anar d'allò més bé. Aquest punt l'he tingut molt present a l'hora 
d'elaborar el meu treball de síntesi. És molt important que tots els professors segueixin uns 
mateixos criteris i mirin de ser el més objectius possible. 

 

2.3. PUNTS FORTS DE L'ACTUAL TREBALL DE SÍNTESI 

1. El tema principal és atractiu per als alumnes. 

El fet d'organitzar un viatge és un tema que agrada als alumnes i això es pot veure en els bons 
resultats de cada any des que el realitzen. L'acollida del treball és bona des del primer moment 
i hi ha poques queixes en general.  

L'organització d'un viatge és probablement quelcom que faran algun dia per compte propi. Així 
que és un treball que veuen útil per al seu dia a dia. 

2. Projecte íntegre sense diferenciació de les dife rents matèries. 

El TS no té activitats específiques per a cada matèria. És un únic treball on, transversalment, 
es repassen la majoria d'assignatures d'una manera o altra. En aquest cas, es treballen, entre 
d'altres: 

• les ciències socials, a través de la història i la geografia per als diferents itineraris 
• les ciències naturals, en descobrir la flora i la fauna de cada viatge 
• el català i el castellà, amb la redacció del treball i la cerca d'informació 
• l'anglès, amb l'idioma que possiblement hauran d'utilitzar segons el destí del viatge 
• les matemàtiques, amb el càlcul del pressupost del recorregut o el canvi de moneda 

En realitat no està completament lligat amb els continguts del currículum de 3r d'ESO, però es 
planteja una situació a resoldre en què necessitaran nocions de cada matèria impartides al llarg 
de la seva etapa educativa.  

M'agrada la idea de no proposar activitats separades i sense connexió. El fet de suscitar un 
únic problema i treballar les matèries de manera transversal considero que és més interessant i 
que és un treball més competencial. 

3. L'atenció a la diversitat. 

Els tutors de cada classe són els que creen els grups de manera heterogènia i intentant tenir en 
compte les preferències dels alumnes. Ho fan un parell de setmanes abans del TS, així que ja 
coneixen bé tots els nois i noies i han pogut detectar les habilitats o dificultats de cadascun 
d'ells.  
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El fet de plantejar 9 viatges diferents possibilita el seu repartiment de manera que es pot 
atendre la diversitat de l'alumnat a l'aula adjudicant el viatge més senzill d'organitzar, ja sigui 
per destí o per la durada de l'estada, a aquell grup que considera que pot arribar a tenir més 
problemes en la seva realització, i atorgar el viatge més complex al grup més fort o més hàbil 
en el desenvolupament de les diferents activitats.  

També acostumen a ajuntar aquells alumnes amb necessitats educatives especials amb els 
que tenen millor rendiment acadèmic per tal que puguin ajudar-lo i aconseguir, conjuntament, 
un bon resultat final. 

 

2.4. PUNTS FEBLES DE L'ACTUAL TREBALL DE SÍNTESI 

1. La sortida no està vinculada amb la resta del TS . 

La sortida a Barcelona és una activitat complementària que, tot i basar-se en una organització 
d'un petit viatge o itinerari, no està lligada estretament amb el treball de síntesi que fan a l'aula. 
No hi ha cap dels viatges en què hagin de preparar una ruta turística per la ciutat comtal.  

Seria bo que l'excursió que fan a mitja setmana els servís per a resoldre alguna part del treball i 
que no fos un exercici aïllat per omplir l'expedient. 

2. La sortida no està ben plantejada. 

La sortida a Barcelona no té uns objectius massa clars. En un principi es pretén que es facin 
unes visites culturals i que els alumnes gaudeixin del recorregut tot informant-se i observant els 
punts d'interès on s'aturen. En realitat és una competició entre els diferents grups de qui va 
més ràpid en arribar al punt final sense deixar-se cap fotografia. Els alumnes no es paren a 
gaudir del punt d'interès cultural, alguns ni tan sols saben quin monument tenen al davant i 
només pensen a córrer per anar al següent destí.  

Seria millor plantejar menys visites però que haguessin de trobar certa informació que els 
permetés conèixer més a fons aquell punt d'interès. Que a part de ser un joc o una gimcana, 
siguin capaços de reconèixer i tenir nocions històriques d'alguns dels monuments més 
importants de la ciutat. 

3. Avaluació subjectiva i sense criteris comuns de les presentacions orals i escrites dels 
treballs. 

No hi ha plantejada cap rúbrica d'avaluació de les presentacions dels treballs de síntesi. 
L'avaluació de la part escrita la fa íntegrament el tutor corresponent a cada grup i l'avaluació de 
la part oral va variant en funció del professor que estigui de guàrdia cada hora durant el dia de 
les presentacions.  

És molt important tenir tot un seguit de criteris d'avaluació establerts i que siguin comuns per a 
qualsevol persona que avaluï els treballs. Han de ser el més objectius possible. Actualment hi 
ha una avaluació totalment subjectiva i sense criteris comuns i això fa que les notes finals no 
siguin massa equitatives ni ajustades a la realitat ja que depenen del grup, dels seus integrants 
i del professor que ha puntuat. 

4. Manca de recursos per a la gestió d'imprevistos.  

Durant el TS d'aquest curs acadèmic 2014-2015, tal com s'ha comentat anteriorment, el dijous 
d'aquella setmana hi van haver un parell d'hores que els alumnes no van tenir connexió a 
Internet. Se'ls demana que treballin alhora i en grup, així que molts d'ells van optar per resoldre 
tot el treball amb les eines del Google Drive aprofitant que tots ells tenen un compte vinculat a 
l'institut. El problema d'aquest programari és que funciona amb Internet, així que durant aquella 
estona no van poder avançar les seves presentacions. Va ser un problema que els professors 
no tenien previst i que va afectar el ritme de treball de l'aula.  
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Per evitar aquests possibles imprevistos, es podria demanar als alumnes que al final de cada 
hora, o abans de cada pati, es fessin una còpia de seguretat al disc dur del seu ordinador de 
tots els arxius amb què estiguin treballant. 

 

2.5. PROPOSTES DELS ALUMNES 

Un cop els alumnes van acabar totes les exposicions, mentre feien les autoavaluacions i les 
avaluacions de grups els vaig proposar una cosa: que m'apuntessin en un paper quin seria el 
tema que els agradaria que es tractés en el treball de síntesi, de què els agradaria haver-lo fet.  

Això ho vaig proposar a les dues classes: 3r d'ESO A i 3r d'ESO B. En aquell moment encara 
no tenia clar del tot el tema principal del meu nou TS i vaig pensar que seria una bona idea 
tenir en compte el parer dels alumnes per acabar de decidir-me per un tema o un altre. 

Entre les dues classes hi havia 62 alumnes i tots hi van participar.  

He intentat agrupar les propostes que van fer per temàtiques generals i les he ordenades 
mitjançant el percentatge d'alumnes que es van decantar per aquell tema: 

• 19 %: Geografia (ciutats o països del món, organitzar viatges triats per ells, etc.) 
• 18 %: Cuina (inventar una recepta, fer un taller de cuina, crear un producte, etc.) 
• 16 %: Música (d'algun cantant o grup concret, danses i música d'arreu del món, etc.) 
• 15 %: Esports (futbol, fórmula 1, organitzar uns jocs olímpics, etc.) 
• 13 %: Famosos (d'algun famós en concret, com organitzar l'agenda d'un famós, etc.) 
• 8 %:   Cinema (fer alguna pel·lícula, història del cinema, etc.) 
• 6 %:   Informàtica (ordinadors, programació, robòtica, etc.) 
• 5 %:   Moda (de moda en general, organitzar algun esdeveniment, etc.) 

El TS d'organitzar un viatge els ha agradat però haguessin preferit triar ells el tipus de viatge o 
el destí, així que hi va haver varies propostes de millora de l'actual TS. 

En segon lloc hi havia el tema relacionat amb el món alimentari, seguit de la música, els 
esports i els famosos.  

Els resultats no són significatius ja que les temàtiques van estar força repartides. No n'hi ha cap 
que destaqui molt per sobre de la resta. 

 

2.6. CONCLUSIONS 

Després de tot el que s'ha analitzat als punts anteriors i degut a les condicions d'entorn de 
l'institut i el municipi, s'ha decidit fer crear als alumnes el seu propi producte alimentari real i 
que estudiïn la millor manera de comercialitzar-lo.  

En el nou TS s'han intentat mantenir els punts forts que presenta l'actual i s'han resolt els punts 
febles que s'han observat en el seu procés. 

 

3. REQUERIMENTS PER A L'ELABORACIÓ DEL NOU TS 
 

3.1. NORMATIVA VIGENT 

Abans de començar a elaborar el nou TS ha estat necessari analitzar detingudament qualsevol 
document i/o normativa que tractés el tema dels treballs de síntesi per a tenir-ne tota la 
informació possible. 
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A l'article 9 del decret 143/2007 , de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria [1] , hi ha les següents referències: 

Article 9 

Treball de síntesi 

9.1. El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que 
s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si 
s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències 
bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i 
problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses 
matèries i admet diverses concrecions temporals. 

9.2. Al llarg del treball, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització 
del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. 

9.3. S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. El treball de 
síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d’una matèria optativa. 

A l'annex 4 del mateix decret, modificat pel decret 51/2012 , de 22 de maig, de modificació del 
decret 143/2007 [2] , es concreta l'assignació horària mitjana setmanal de les matèries.  

Per al treball de síntesi s'estipula una durada d'unes 35 hores (equivalent aproximadament a 1 
hora setmanal) que es poden fer intensives i de dedicació exclusiva a aquesta tasca durant tota 
una setmana, o bé extensives, de manera que s'hauria de dur a terme dins l'horari de les 
matèries. 

En els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2014-2015 aprovats a 
la resolució de 20 juny de 2014 , trobem un document que fa referència a la concreció i 
desenvolupament del currículum de l'ESO [3] . 

A l'apartat 1.6 es tracta el tema dels treballs de síntesi i això és el que hi diu: 

1.6 Treballs de síntesi (1r, 2n i 3r d'ESO) 

El treball de síntesi és format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge que 
impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració de coneixements i el treball en 
equip, tant per part dels alumnes com dels professors. Aquestes activitats estan concebudes per 
avaluar si s'han assolit, i fins a quin punt, els objectius de les diverses matèries del currículum i 
les competències bàsiques. L'alumne ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres 
primers cursos de l'etapa. 

L'equip de professors ha de programar un seguit d'activitats interdisciplinàries relacionades amb 
diferents matèries del currículum comú de l'alumne. No és necessari que en cada treball de 
síntesi hi hagi activitats associades a cadascuna de les matèries. En canvi, sí que és essencial 
que les diferents activitats siguin significatives i coherents. 

En l'organització d'aquest treball s'ha de tenir en compte l'assignació d'un professor de l'equip 
docent que el tutoritzi. Orientativament, s'ha d'assignar un tutor per cada dos o tres equips de 
quatre o cinc alumnes. El tutor del treball de síntesi s'encarrega de fer-ne el seguiment i 
l'orientació. 

El treball de síntesi admet diverses formes organitzatives: de manera intensiva, concentrant totes 
les activitats en un període que pot oscil·lar entre els tres i els cinc dies, o bé de manera 
extensiva. En aquest segon cas, es pot dur a terme al llarg d'una part del curs o de tot el curs 
dins l'horari de les matèries. 

Cal fer una avaluació integrada de l'assoliment dels objectius de les diferents activitats que s'han 
de desenvolupar en el treball de síntesi, tant les de treball individual com les de treball en equip. 
La qualificació del treball de síntesi es computa dins de la qualificació del bloc de matèries 
optatives, en els termes que s'indiquen en l'apartat Currículum optatiu a 1r, 2n i 3r d'ESO. 

A l'apartat 1.5.1 es defineix el sistema de qualificació de les matèries optatives, entre les quals 
està inclòs el treball de síntesi: 
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1.5.1 Currículum optatiu a 1r, 2n i 3r d'ESO 

[...] En l'avaluació de final de curs, l'equip docent ha d'atorgar, per a cada alumne, una 
qualificació del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s'ha d'obtenir com a mitjana 
aritmètica, arrodonida fins a les unitats, de la qualificació del treball de síntesi, d'una banda, i de 
la qualificació aportada pels professors de les matèries optatives cursades per l'alumne al llarg 
del curs, de l'altra. A efecte de promoció, el bloc de matèries optatives s'ha de considerar com 
una única matèria. [...] 

L'any que ve, en el curs 2015-2016, entra en vigor la LOMCE [4]  amb el nou decret del 
currículum per a 1r i 3r d'ESO, que actualment encara és provisional  [5] .  Per aquest motiu, 
tot i haver tingut l'oportunitat de llegir-ne l'esborrany i ser conscient que hi pot haver algun 
canvi, no en faré esment ja que no s'ha aprovat. 

Tenint en compte tots aquests requeriments normatius, s'ha decidit organitzar el treball de 
síntesi de manera intensiva, concentrant totes les activitats durant una setmana, just abans de 
Setmana Santa, que és el període que té estipulat el centre on he realitzat les pràctiques. 

S'han dissenyat un conjunt de tasques que afavoreixen la integració de coneixements i el 
treball cooperatiu i col·laboratiu dins del grup.  

 

3.2. CONTINGUTS CURRICULARS ESPECÍFICS DEL NOU TS 

Tot seguit es fa referència als continguts del currículum de totes les matèries de 3r d'ESO que 
estan vinculades amb la proposta del nou TS de manera transversal. 

En aquesta memòria es mencionen tots aquells continguts curriculars vigents del decret 
143/2007, sobre l'ordenació d'ensenyaments de l'educació secundària obligatòria [1]  
relacionats amb el TS.  

Com que sóc conscient que per al curs 2015-2016 hi pot haver petits canvis en el currículum de 
3r d'ESO s'ha decidit adjuntar, en els annexes no publicables de la memòria (annex 2), la 
relació dels continguts provisionals [5]  vinculats amb el nou TS.  

 

3.2.1. Continguts de l'àrea de Llengua i literatura  (catalana i castellana) 

Els continguts de Llengua i literatura, tant catalana com castellana, lligats amb el TS són els 
següents: 

Dimensió comunicativa 

• Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. 
• Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals. 
• Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals. 
• Coneixement del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge. 

 

3.2.2. Continguts de l'àrea de Llengües estrangeres  

Els continguts de Llengües estrangeres del currículum vigent (decret 143/2007 [1] ) lligats al TS 
són els següents: 

Dimensió comunicativa 

• Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. 
• Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals. 
• Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals. 
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• Coneixement del funcionament de la llengua i del seu aprenetatge. 

Dimensió plurilingüe i intercultural 

• Observació d’usos multilingües quotidians en els mitjans de comunicació, al carrer 
o en la producció artística. 

• Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent que 
se’n tingui, en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb persones o en 
recerques d’informació en qualsevol dels formats possibles (audiovisual, Internet, 
material de consulta) en qualsevol de les matèries curriculars. 

 

3.2.3. Continguts de l'àrea de Ciències de la natur alesa  

Els continguts vigents del currículum actual (decret 143/2007 [1] ) de Ciències de la naturalesa 
vinculats amb el nou TS són:  

FÍSICA I QUÍMICA 

Les reaccions químiques 

• Anàlisi d'algun procés d'elaboració de materials d'ús quotidià. Discussió sobre els 
aspectes a tenir en compte per minimitzar l'impacte en el medi del procés de 
producció o del seu ús. 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

La nutrició humana 

• Interpretació de l'alimentació i la respiració com a processos per obtenir matèria i 
energia per viure. 

• Caracterització de la digestió com a procés per transformar els aliments en 
nutrients i de l'assimilació com a procés d'absorció de nutrients des del medi extern 
al medi intern. Concepte d'alimentació equilibrada i conductes de risc relacionades 
amb l'alimentació. 

• Caracterització dels aparells, òrgans i sistemes que aporten els nutrients a la 
cèl·lula i n'eliminen els residus: digestiu, respiratori, circulatori i excretor, fent èmfasi 
en els tipus cel·lulars característics de cadascun. 

Les respostes del cos 

• Caracterització de l’aparell locomotor com a efector de respostes del cos. Relació 
entre la morfoanatomia i el moviment: ossos, músculs i articulacions. Anàlisi del 
moviment. Estímuls que desencadenen respostes motores. 

 

3.2.4. Continguts de l'àrea de Ciències socials, ge ografia i història 

En relació al decret vigent (143/2007 [1] ) del currículum de l'ESO, els continguts de Ciències 
socials que es poden lligar amb el TS són: 

Activitat econòmica i espai geogràfic 

• Reconeixement i aplicació de conceptes bàsics d’economia a l’anàlisi del 
funcionament de les activitats econòmiques i de l’organització del món del treball, 
tot caracteritzant els trets generals de l’economia europea, espanyola i catalana 
dins un món globalitzat i establint relacions amb fets i realitats de l’entorn proper.  

• Anàlisi de les relacions entre la tecnologia, l’organització social i la producció de 
béns en un territori al llarg de la història. Presa de consciència del caràcter 
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exhaurible dels recursos i de la necessitat d’una producció respectuosa amb el 
medi ambient i d’un consum responsable. 

 

3.2.5. Continguts de l'àrea d'Educació física 

Analitzant el currículum vigent actualment (decret 143/2007 [1] ), els continguts d'Educació 
física lligats amb el TS són els següents: 

Condició física i salut 

• Reconeixement dels efectes de l’escalfament i elaboració de pautes per dur-lo a 
terme. 

• Elaboració i pràctica d’escalfaments, generals i específics, prèvia anàlisi de 
l’activitat física a fer. 

• Condicionament de les qualitats relacionades amb la salut: resistència aeròbica, 
flexibilitat i força resistència general, mitjançant la posada en pràctica de sistemes i 
mètodes d’entrenament.  

• Identificació dels efectes del treball, de les qualitats físiques sobre la salut i els 
aparells del cos humà. 

• Identificació i adopció de postures correctes en les activitats físiques i en la vida 
quotidiana.  

• Execució de mètodes de relaxació amb l’objectiu d’alliberar tensions. 
• Valoració de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física produeix en 

l’organisme. 

 

3.2.6. Continguts de l'àrea d'Educació per a la ciu tadania i drets humans 

Els continguts del decret actual (143/2007 [1] ) de la matèria d'Educació per a la ciutadania i 
drets humans relacionats amb el nou TS són: 

Identitat i autonomia 

• Valoració de la dignitat, la llibertat i la responsabilitat en la presa de decisions, 
desenvolupant l'autonomia personal i l'autoestima. 

Convivència i valors cívics 

• Respecte i valoració crítica per les opcions i plantejaments dels altes, 
desenvolupant una actitud autocrítica davant de les opcions i plantejaments propis i 
la capacitat per expressar opinions i judicis de forma assertiva. 

Pertinença i ciutadania 

• Defensa i cura de l'entorn, coneixent les repercussions que tenen globalment les 
formes de vida i la gestió local dels recursos i identificant les bones pràctiques 
alternatives i d'estratègies de consum responsable. 

• Interpretació crítica de la realitat a través dels mitjans de comunicació, inclòs el 
llenguatge publicitari, per desenvolupar capacitats d'elecció responsables. 

 

3.2.7. Continguts de l'àrea d'Educació visual i plà stica 

Analitzant el decret 143/2007 [1] , podem vincular, al nou TS, els següents continguts de la 
matèria d'Educació visual i plàstica: 
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Explorar i percebre 

• Experimentació i exploració dels elements i les temàtiques que estructuren i 
configuren formes, imatges i temàtiques. 

• Representació de formes a partir de punts de partida diversos, reflexionant sobre 
aspectes com la posició, la situació, els ritmes, el clarobscur, els efectes visuals, la 
imaginació, la fantasia, la comprensió i la proposta alternativa. 

• Estudi i experimentació a través dels processos, tècniques i procediments propis 
de la fotografia, el vídeo i el cinema i la utilització de recursos TIC per investigar i 
produir narratives i discursos audiovisuals i en format multimèdia. 

Interpretar i crear 

• Realització d’apunts, esbossos i esquemes en tot el procés de creació (des de la 
idea inicial fins a la concreció de resultats), facilitant l’autoreflexió, l’autoavaluació i 
l’avaluació. 

• Creació col·lectiva de produccions artístiques visuals i audiovisuals. 
• Responsabilitat en el desenvolupament de l’activitat pròpia o col·lectiva. 
• Aplicar la geometria descriptiva en la representació de cossos i espais. 
• Construcció de formes bidimensionals i tridimensionals en funció d’una idea o 

objectiu amb diversitat de materials. 
• Utilització dels recursos TIC per a la recerca i creació d’imatges.  
• Construcció de propostes multidisciplinàries en funció d’una idea o objectiu amb 

diversitat de materials, tècniques i procediments. 

Dimensió social i cultural 

• Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics 
amb els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i 
mediàtica i comunicació oral dels resultats.  

• Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació amb la resta de 
manifestacions artístiques. 

• Observació, anàlisi i reflexió sobre els objectes artístics tot sintetitzant i destacant 
els valors més importants. 

• Acceptació, respecte i valoració crítica vers les activitats artístiques pròpies i les 
dels companys i les companyes. 

 

3.2.8. Continguts de l'àrea de Matemàtiques 

Els continguts de Matemàtiques vigents que podem relacionar amb el TS són: 

NUMERACIÓ I CÀLCUL 

Comprendre els nombres i les diferents formes de re presentació 

• Nombres racionals. Relació i transformació entre fracció i decimal, aproximació per 
excés i per defecte. 

ESPAI I FORMA 

Analitzar les característiques i propietats de figu res geomètriques de dues i tres 
dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacion s geomètriques 

• Relació entre perímetres, àrees i volums de figures semblants de tres dimensions. 
• Ús de la proporcionalitat geomètrica i de la semblança. 

Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per  analitzar situacions matemàtiques 

• Relació entre semblança, ampliacions i reduccions. Factor d’escala. 
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Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per 
resoldre problemes 

• Utilització de conceptes i propietats geomètriques per resoldre problemes d’altres 
disciplines, com per exemple el dibuix i les ciències de la naturalesa. 

MESURA 

Comprendre els atributs mesurables dels objectes i les unitats, sistemes i processos 
de mesura 

• Presa de decisió sobre unitats i escales apropiats en la resolució de problemes que 
impliquin mesures. 

• Utilització dels nombres decimals per expressar una mesura i relació entre el 
nombre de decimals i el grau de precisió de la mesura.  

• Utilització de la proporcionalitat geomètrica i la semblança per obtenir mesures 
indirectes. 

Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats  per obtenir mesures i fer 
estimacions raonables 

• Utilització d’instruments per mesurar angles i longituds de la realitat i aplicació en la 
resolució de problemes per obtenir mesures indirectes, fent-ne estimacions prèvies. 

 

3.2.9. Continguts de l'àrea de Música 

Si analitzem el decret 143/2007 [1] , podem vincular al nou TS els següents continguts de 
Música: 

Interpretar i crear 

• Utilització de dispositius i instruments electrònics a l’abast per a la creació, 
interpretació, enregistrament i anàlisi de peces i activitats musicals 

Dimensió social i cultural 

• Valoració crítica de la presència del so i la música en el propi entorn, i del seu 
consum en la societat actual. 

 

3.2.10. Continguts de l'àrea de Tecnologies 

Els continguts de Tecnologia del currículum vigent actualment (decret 143/2007 [1] ) que es 
poden lligar amb el TS són els següents: 

Els projectes tecnològics 

• Identificació de problemes tecnològics i de les fases del procés de recerca de 
solucions. 

• Caracterització dels elements del projecte tecnològic: utilitat i funcionalitat de 
l’objecte o procés; relació de materials, eines i maquinària necessària; estudi 
econòmic del projecte; planificació del procés de realització; avaluació del resultat; 
elaboració de la memòria. 

• Construcció d’un objecte o màquina que integri les fases d’un projecte tècnic. 
• Ús d’aplicacions informàtiques per a la cerca d’informació, la resolució de 

problemes i la presentació de la memòria. 
• Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient. 
• Valoració de l’estalvi de material: reciclatge, reutilització i economització. 
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• Aplicacions i normes de seguretat i d’ús en la utilització de màquines, eines i 
espais. 

Les comunicacions 

• Anàlisi de les comunicacions amb fil i sense fil: telefonia, ràdio, sistemes de 
posicionament global, ordinador i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable. 

• Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació de treballs individuals i 
de grup a Internet. 

• Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant l’ordinador com a mitjà de 
comunicació en un espai real o virtual. 

 

3.3. RECURSOS NECESSARIS PER AL TS PROPOSAT 

Per tal de poder elaborar el nou treball de síntesi s'han tingut en compte els recursos 
necessaris per poder-lo dur a terme i els recursos de què disposa el centre, tant humans, 
materials com econòmics. 

 

3.3.1. Recursos humans 

A l'hora de crear un treball de síntesi s'ha de tenir en compte el nombre de professors que 
necessitarà el centre per cobrir les seves tutoritzacions. 

A l'apartat 1.6 del document de la Resolució de 20 de juny de 2014 que fa referència a la 
concreció i desenvolupament del currículum de l'ESO [3] , es descriu l'assignació del 
professorat necessari per a aquest tipus de treballs. 

1.6 Treballs de síntesi (1r, 2n i 3r d'ESO) 

[...]  

En l'organització d'aquest treball s'ha de tenir en compte l'assignació d'un professor de l'equip 
docent que el tutoritzi. Orientativament, s'ha d'assignar un tutor per cada dos o tres equips de 
quatre o cinc alumnes. El tutor del treball de síntesi s'encarrega de fer-ne el seguiment i 
l'orientació.  

[...] 

Tenint en compte que el centre per al qual s'elabora el TS compta amb dues línies per curs 
amb una mitjana de 30-35 alumnes per aula, s'ha decidit formar 6 grups de 5 o 6 alumnes a 
cada classe, de tal manera que es comptarà amb 12 grups en total, per a tot el curs de 3r 
d'ESO. 

S'assignarà un tutor cada dos grups, per tant, es necessitaran 6 professors de l'equip docent, 
els quals hauran de tutoritzar els TS fent-ne el seguiment i l'orientació dels mateixos.  

En relació al professorat que haurà d'estar present a l'aula ordinària durant tota la setmana que 
dura el TS, es comptarà amb 2 docents cada hora, i a cada aula, que tindran la funció de 
resoldre els dubtes que sorgeixin als alumnes durant la realització del treball. 

En cas que es necessiti el taller de tecnologia per tirar endavant algun dels projectes demanats, 
podrem disposar d'un professor de guàrdia que controli aquests alumnes. 
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3.3.2. Recursos materials 

En quant als recursos materials necessaris per portar a terme el treball de síntesi s'han 
analitzat les instal·lacions de què disposem al centre, els equips que necessitarem i el material 
a utilitzar en les activitats.   

Les instal·lacions que haurem de fer servir durant la setmana del TS seran l'aula ordinària i, si 
cal, l'aula de tecnologia, a petició dels alumnes. El taller estarà disponible sempre i quan els 
alumnes de 1r i 2n d'ESO no tinguin classe en aquesta aula. De les 30 hores lectives de la 
setmana, estarà ocupada només 8 hores (4 cursos amb la classe partida), així que la 
disponibilitat del taller serà significativa. Es penjarà a l'aula, un calendari amb les hores en què 
hi hagi el taller lliure per si algun alumne hi ha d'anar. Es comptarà amb un professor addicional 
per fer guàrdia en aquesta aula en cas que calgui. 

En el cas dels equips, es necessitaran ordinadors amb connexió internet per al dia a dia, que 
en un principi ja tenen cadascun dels alumnes gràcies al projecte EduCat 1x1 de què compta el 
centre. Si hi ha algun alumne que no disposi del seu ordinador, se n'hi facilitarà algun de propi 
de l'escola. Per a les exposicions del darrer dia, les aules ordinàries hauran de comptar amb un 
ordinador i un canó projector per poder visionar les presentacions preparades pels nois i noies 
de 3r d'ESO. 

I, per últim, el material necessari per a poder realitzar el treball seran les fotocòpies dels 
enunciats del TS que es donaran a cada grup. Es podria penjar a la plataforma moodle de 
l'escola i que tots els alumnes ho tinguessin a l'abast, però els coordinadors del TS del centre 
prefereixen que es faci en format paper.  

 

3.3.3. Recursos econòmics 

Davant de la crisi econòmica que s'està patint des de fa més de 7 anys i de les grans retallades 
que s'han fet en l'educació, és important analitzar la viabilitat de cada projecte o activitat que es 
du a terme al centre. 

En aquest cas, s'ha plantejat el nou treball de síntesi de tal manera que el seu cost sigui 
gairebé inexistent, tot i realitzar diverses visites a empreses i entitats del poble.  

A la zona de la Catalunya Central i, més concretament, als voltants del municipi on està ubicat 
l'institut, hi ha una gran quantitat d'empreses agroalimentàries. Tenint en compte que és l'únic 
centre de secundària de la localitat, la majoria d'entitats tenen familiars a l'escola, ja siguin 
germans, fills, néts o nebots. La bona relació de tota la comunitat educativa facilita els 
contactes amb les diferents empreses i en possibilita la seva col·laboració amb varies activitats 
del centre. 

Es proposen diferents visites a entitats del mateix municipi, així que s'hi anirà caminant i, 
d'aquesta manera, ja ens estalviem el cost del transport. I el fet de tenir familiars dels alumnes 
treballant a les empreses ha permès que se'ns facin les visites de manera gratuïta i altruista.  

Referent al seguit de projectes que es demanen al treball de síntesi (producte elaborat, envàs, 
expositor, publicitat, etc.), aniran a càrrec dels alumnes, els quals hauran de ser-ne els 
creadors i tenir consciència de la importància del reciclatge i la reutilització. En cas que 
necessitin material del taller de tecnologia, se'ls facilitarà. 

 

4. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DEL TS PROPOSAT 

En aquest apartat es desenvolupen tots els aspectes de la programació didàctica de la 
proposta del nou treball de síntesi amb les decisions que s'han cregut oportunes i les 
argumentacions corresponents. 
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4.1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN 

En el treball de síntesi "Elaboració i comercialització d'un producte alimentari real" es 
treballaran totes les competències bàsiques que s'estableixen en l'educació secundària 
obligatòria. 

 

4.1.1. Competència comunicativa lingüística i audio visual 

Els alumnes hauran de comunicar-se oralment, per escrit i amb els llenguatges audiovisuals. 
Durant el TS hauran de dialogar i interactuar amb la resta de membres del grup. Expressaran 
observacions, explicacions, opinions i argumentacions sobre el tema. Hauran d'entregar el 
treball per escrit i, alguna de les activitats, en diferents llengües. Faran les exposicions orals 
dels seus treballs, utilitzaran recursos lingüístics i no lingüístics i s'ajudaran d'un suport 
audiovisual preparat per ells.  

 

4.1.2. Competència artística i cultural 

Els alumnes tindran l'oportunitat de valorar i apreciar la cultura i la tradició de la zona en el 
sector agroalimentari. Durant el TS hauran de dissenyar i crear diferents projectes. Des de la 
base del producte alimentari real, un envàs amb l'etiquetatge corresponent, una caixa o 
expositor fins a la part publicitària del producte i de l'empresa (tríptics, anuncis, logotip, etc.). 
Els nois i noies hauran de demostrar les seves habilitats artístiques. 

 

4.1.3. Tractament de la informació i competència di gital 

Per poder fer el TS, primer s'haurà de realitzar una recerca d'informació, seleccionar-la i 
transmetre-la de la millor manera possible. El treball s'haurà de fer digitalment i en tota la part 
de comercialització del producte, la competència digital hi juga un paper important. Els alumnes 
hauran de generar i crear la publicitat utilitzant diferents programes i recursos. Hi ha una part 
de tríptics, una altra d'anuncis, la falca publicitària (ràdio i/o televisió), la web, el logotip de 
l'empresa, etc. Per preparar les exposicions orals també hauran de crear el suport digital que 
projectaran davant del tribunal i la resta de companys. 

 

4.1.4. Competència matemàtica 

En una part del treball de síntesi es demana als alumnes que facin una estimació dels costos 
econòmics que suposa l'elaboració del seu producte: el cost de les matèries primeres, 
l'embalatge i etiquetatge, la publicitat, la distribució, etc. Es demanen tota una sèrie de càlculs 
amb els quals treballaran la competència matemàtica. Transversalment, amb el disseny de 
l'envàs, les etiquetes, la publicitat, etc., es treballaran també els elements geomètrics. 

 

4.1.5. Competència d'aprendre a aprendre 

Els alumnes hauran de disposar d'habilitats per poder conduir i construir el seu propi 
aprenentatge mentre vagin desenvolupant el TS. Hauran de prendre consciència de les pròpies 
capacitats, del procés i de les estratègies que necessitaran per desenvolupar-les, en què es 
podran ajudar d'altres persones o recursos. El fet d'haver de crear el seu propi producte 
alimentari entre d'altres projectes els farà aprendre dels errors i les dificultats que els vagin 
sorgint. 
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4.1.6. Competència d'autonomia i iniciativa persona l 

Els alumnes hauran de ser capaços d'imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar les 
activitats, les accions i/o els projectes individuals i col·lectius amb creativitat, confiança, 
responsabilitat i sentit crític. Hauran de transformar les idees inicials en fets, s'hauran de 
proposar objectius, planificar les tasques, prendre decisions, actuar, portar a terme els 
projectes de grup i avaluar-los per treure'ns conclusions i fer propostes de millora.  

 

4.1.7. Competència en el coneixement i la interacci ó amb el món físic 

Amb el nou TS els alumnes tindran l'oportunitat de comprendre la realitat que els envolta amb 
una problemàtica real i un context que els permetrà interactuar amb el seu entorn més proper. 
La visita a una entitat o empresa agroalimentària del municipi que podran fer dies abans de 
començar el TS els posarà en situació i tindran una visió més real del plantejament del treball. 

 

4.1.8. Competència social i ciutadana 

El treball de síntesi es realitzarà en grups de 5 o 6 persones. Ja només pel fet de treballar en 
equip de manera cooperativa, s'estarà treballant aquesta competència. Els alumnes hauran de 
participar en les diferents tasques del grup, hauran de prendre decisions i responsabilitzar-se 
de les eleccions adoptades, hauran d'expressar les seves pròpies idees, escoltar la de la resta 
de membres, hauran de valorar les diferències i dialogar i negociar per tal d'arribar a acords a 
nivell col·lectiu. 

 

4.2. TEMPORITZACIÓ DEL TS 

Tal com s'ha comentat amb anterioritat i d'acord amb l'assignació horària establerta a l'annex 4 
del decret 143/2007 [1] , modificat pel decret 51/2012 [2] , s'ha optat per organitzar el treball de 
síntesi de manera intensiva, concentrant totes les activitats durant una setmana. 

El centre per al qual elaboro el TS té estipulada, cada any, la darrera setmana abans de 
Setmana Santa per a realitzar el treball de síntesi amb els alumnes de 3r d'ESO alhora que 
també fan el projecte de recerca els alumnes de 4t d'ESO i aprofitant que els nois i noies de 2n 
de Batxillerat són de viatge de fi de curs.  

Tenint en compte que la proposta del nou TS és molt completa, s'ha cregut interessant, 
conjuntament amb els coordinadors del centre d'aquest projecte, realitzar la sortida relacionada 
amb el treball uns dies abans de l'inici del TS per tal de poder dedicar tota la setmana a 
realitzar les tasques encomanades a l'alumnat i, d'aquesta manera, ja hagin tingut el cap de 
setmana per començar a pensar quin és el producte alimentari que volen fer. 

El TS no disposa d'activitats específiques de les diferents matèries, sinó que es tracta d'un 
projecte integrat amb una proposta inicial a desenvolupar en el qual es demanen tota una sèrie 
de tasques que permetran aplicar, transversalment, totes les assignatures i totes les 
competències bàsiques de l'etapa. 

Així doncs, no es destina un horari concret a cada matèria sinó que es planteja un horari 
setmanal completament diferent a la resta de l'any en el qual, a cada hora lectiva (de fet, 55 
minuts), hi haurà dos professors a l'aula que resoldran dubtes de tot tipus relacionats amb el 
treball. En cas que necessitin preguntar alguna cosa a un professor en concret, s'hauran 
d'esperar a que aquest professor estigui de guàrdia a la seva aula.  

A la Taula 1 d'aquesta memòria es presenta l'horari proposat de cada jornada per a la 
realització del TS. 
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HORARI DEL TREBALL DE SÍNTESI 
Hores  Dv Dj Dv Dl Dm Dc Dj Dv 

08:00-10:45    

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

10:45-11:15 PATI 

11:15-13:35 

T
ut

or
ia

 
C

on
fig

ur
ac

ió
 g

ru
ps

 
E

xp
lic

ac
ió

 v
is

ite
s 

V
is

ita
 a

 l'
em

pr
es

a 
(c

on
cr

et
ar

 h
or

ar
is

) 

T
ut

or
ia

 
Le

ct
ur

a 
de

l t
re

ba
ll 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

E
xp

os
ic

io
ns

 o
ra

ls
 

P
re

se
nt

ac
ió

 tr
eb

al
ls

 

13:35-13:50 PATI 

13:50-14:45   

In
ic

i D
A

F
O

 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

T
re

ba
ll 

en
 g

ru
p 

A
ut

oa
va

lu
ac

ió
  

C
oa

va
lu

ac
io

ns
 

A
va

lu
ac

ió
 d

e 
gr

up
 

 
Taula 1: Horari proposat de les jornades per a la realització del nou TS (Elaboració pròpia) 

 

4.3. METODOLOGIA DE TREBALL 

El mètode didàctic utilitzat per a planificar el nou treball de síntesi ha estat, principalment, l'ABP 
(aprenentatge basat en projectes). 

Es tracta d'una metodologia d'aprenentatge actiu centrada en l'activitat de l'alumne i en la qual 
es planteja un problema perquè es resolgui mitjançant el desenvolupament de projectes. L'ABP 
compromet activament l'estudiant en la construcció del seu coneixement i inclou l'ús de 
problemes que es poden resoldre de moltes maneres diferents i que tenen més d'una solució.  

El projecte es formula sobre una problemàtica o una qüestió i representa una relació amb la 
realitat laboral. És una cosa concreta, un tema real i que, per tant, fuig de les abstraccions. 

L'alumne analitza la situació, s'organitza, decideix sobre les accions i recursos, busca 
informació, treballa en equip i pren decisions. 

El professorat guia i facilita el procés, proposa les situacions didàctiques, prepara o preveu els 
materials i orienta el treball dels grups. 

És molt important la gestió social de l'aula. És necessària una gestió flexible del temps, dels 
espais, dels materials i dels recursos. 
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Les característiques del treball per projectes són les següents: 

• És un conjunt de tasques que tendeixen a l’assoliment d’una finalitat prefixada. 
• Mostra a l’alumnat el valor dels coneixements, hàbits i destreses que necessitarà per a 

la resolució de situacions professionals. 
• En estar basats en temes reals, exigeixen una sèrie d’activitats que coincideixen amb 

les que ha de realitzar qualsevol professional a l’hora de resoldre problemes: 
bibliografia, visites, consulta i aplicació de normatives, de control de qualitat i fabricació, 
seguiment de revistes, càlculs, discussions, redacció d’informes, i a més, realitzades 
amb estructura de pla de treball. 

També, s’ha d'intentar promoure: 

• Estratègies de motivació dels alumnes. 
• Evitar que els alumnes aprenguin de forma mecànica. L’alumne ha de reflexionar i 

justificar les seves actuacions, i la memorització ha de ser comprensiva. 
• La retroalimentació en el procés d’aprenentatge. Pot representar un important reforç 

cognitiu per a l’alumne, ja sigui per la informació del professor, pels seus companys de 
classe, o per la pròpia activitat individual de l’activitat desenvolupada per l’alumne. 

• Orientar el procés de l’aprenentatge vers l’autonomia de l’alumne, "aprendre a 
aprendre" mitjançant la recerca de dades, consulta de normatives, etc. 

Aquesta pràctica docent es basa en el constructivisme, ja que els alumnes poden crear el seu 
propi coneixement a partir d'experiències en què la motivació i el treball cooperatiu tenen un 
paper molt important. 

 

4.4. FASES DE TREBALL  

Qualsevol treball de síntesi compta amb diferents fases de treball, les quals es detallen a 
continuació. 

 

4.4.1. Preparació prèvia 

Deu dies abans de començar el treball de síntesi, a l'hora de tutoria, es donarà als alumnes el 
dossier amb les especificacions i les instruccions del treball que hauran d'utilitzar per a 
desenvolupar cadascun dels projectes. També se'ls facilitarà el pla de treball diari, els criteris 
d'avaluació i tota aquella informació de la programació que sigui rellevant. 

En aquesta hora de tutoria es comunicaran els grups de treball i els tutors que s'han assignat a 
cadascun d'ells. Seguidament s'explicarà als alumnes el funcionament de les visites a les 
empreses del municipi que faran la setmana següent per tal que vagin ben preparats i amb la 
documentació necessària per al posterior treball de síntesi. 

A la següent tutoria, el divendres abans de començar el TS, es prepararan els recursos 
materials i s'informarà als alumnes de tot allò que sigui necessari per a una correcta realització 
del projecte. 

El treball es realitzarà en grups de 5 o 6 persones que haurà decidit el tutor conjuntament amb 
l'equip docent corresponent. 

 

4.4.2. Realització de les activitats i els projecte s del treball de síntesi 

La setmana abans de Setmana Santa començarà el TS i els alumnes treballaran, durant tota la 
jornada, única i exclusivament, en la realització de les activitats i els projectes encomanats, 
sota la supervisió del professorat de l'equip docent del curs. 
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Els alumnes disposaran del pla de treball diari que hauran d'omplir cada dia a les 8 del matí 
amb les tasques que realitzaran durant la jornada. L'hauran d'entregar al professor abans de 
dos quarts de 9. Al llarg del dia, i a mesura que vagin assolint els objectius proposats en el pla, 
els mostraran al professor perquè ho verifiqui en el pla de treball. En cas que sorgís algun 
imprevist o entrebanc que no permetés realitzar els objectius dels alumnes, ho hauran de 
comentar al professor per tal que anoti aquestes incidències. La feina que els alumnes 
planifiquin el primer cap de setmana o realitzin a les tardes també l'hauran d'anotar al pla de 
treball diari del dia següent. 

Durant tots els dies de la setmana del treball de síntesi l'aula estarà organitzada amb una 
disposició de taules de tal manera que es pugui treballar en grup, excepte el darrer dia, que 
després del primer pati es col·locaran, novament, al lloc habitual, per poder fer les exposicions 
orals. 

 

4.4.3. Entrega dels treballs 

Els alumnes hauran de lliurar un exemplar del treball de síntesi l'últim dia de la setmana, en el 
moment de la seva exposició oral, al professor que hi hagi a l'aula. El treball haurà d'estar 
passat a net, amb una bona presentació i degudament enquadernat.  

Hauran de presentar el treball, seguint el guió que se'ls ha demanat, juntament amb els plànols, 
maquetes i fulletons publicitaris que hagin preparat. 

No s'acceptaran treballs entregats fora de lloc ni fora de termini. 

 

4.4.4. Exposicions orals dels TS 

L'últim dia de la setmana del TS, després del primer pati, es realitzaran les exposicions dels 
projectes a l'aula ordinària, que haurà d'estar equipada amb ordinador i canó projector. 

El tribunal d'avaluació del treball de síntesi estarà format pels dos professors que hi hagi a 
l'aula en aquell moment, i que formen part de l'equip docent del curs. 

Els alumnes aniran sortint en l'ordre del número de grup que se'ls hagi assignat el primer dia.  

En el moment de la defensa del TS, els alumnes podran utilitzar un exemplar del projecte 
aportat pel mateix grup, un guió de la seva presentació i tot el material auxiliar que cregui 
oportú.  

Hauran de portar el producte alimentari real elaborat, l'envàs etiquetat i la caixa o expositor que 
hagin dissenyat, així com també tota la publicitat que hagin creat (tríptics, anuncis, etc.). 

Cada grup disposarà d'uns 20 minuts per a l'exposició oral del seu treball i tots els components 
hauran de participaran per igual en la presentació. 

En l'exposició oral s'haurà de: 

• Descriure el producte elaborat pels alumnes. 
• Explicar-ne els avantatges. 
• Exposar com s'ha plantejat la comercialització. 
• Presentar la falca publicitària. 
• Mostrar, si cal, els materials addicionals que els puguin ser d'utilitat en la presentació 

del producte elaborat pel grup. 

El professorat que faci de tribunal podrà demanar qualsevol dels aspectes del treball a 
qualsevol membre del grup, de tal manera que tots els components de l'equip hauran de 
conèixer bé totes les característiques del producte elaborat. 
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Un cop acabin les presentacions de tots els alumnes, se'ls demanarà que facin una 
autoavaluació, una coavaluació dels companys d'equip i una avaluació del grup. 

 

4.5. PLANIFICACIÓ DE LES VISITES 

Tal com s'ha comentat anteriorment, un dels objectius del treball de síntesi és elaborar i 
comercialitzar un producte alimentari real creat pels alumnes. 

La sortida o visites que es podien plantejar havien d'estar estretament relacionades amb 
l'objectiu del projecte. Així que, s'ha aprofitat la gran quantitat d'empreses agroalimentàries que 
hi ha la zona propera al centre de secundària en qüestió, i la predisposició de la comunitat 
educativa de col·laborar amb l'institut. 

Es van buscar diferents entitats o empreses del municipi del sector alimentari i es van concertar 
reunions per parlar sobre el treball de síntesi que s'estava elaborant. A la majoria d'elles hi 
treballaven familiars d'alumnes del centre, així que van accedir a col·laborar-hi sense 
problemes.  

Finalment es va decidir plantejar 6 visites diferents, una per a cada grup de cada línia. A cada 
empresa hi assistirien 2 grups, un de 3r d'ESO A i un de 3r d'ESO B, amb un màxim de 12 
alumnes a cadascuna. S'assignarà un professor responsable per a cada visita. 

La sortida consistirà en veure tot el procés de producció de l'empresa acompanyat d'un  
professional del sector que farà les explicacions pertinents i resoldrà dubtes o preguntes per 
part de l'alumnat. 

Es va arribar a l'acord amb totes les empreses de fer la sortida un dijous al matí (abans de 
Setmana Santa), tot i que ja es concretaria el dia i l'hora exacta i el nombre d'alumnes 
assistents, a principis d'any (2016), entre l'empresa i el coordinador del TS del centre. 

Les empreses que col·laboraran amb el TS responen a les següents activitats: 

• Indústria del pa, brioxeria, pastisseria i galetes 
• Carnisseria i cansaladeria 
• Fàbrica de pasta 
• Formatges artesanals 
• Cansaladeria i xarcuteria 
• Forn de pa 

Degut a tenir familiars d'alumnes a les empreses que es va decidir visitar, la bona relació que 
tenen amb el centre, i que totes estan dins del municipi i s'hi pot accedir caminant des de 
l'escola, el cost de la sortida serà zero en totes elles. 

 

4.6. ACTIVITATS PLANTEJADES 

Les activitats que es plantegen en el nou treball de síntesi, en el qual els alumnes han 
d'elaborar i comercialitzar un producte alimentari real, estan dividides en 4 blocs: 

1. Concebre un producte alimentari innovador 
2. Visita a un centre de producció 
3. Procés d'elaboració del vostre producte 
4. Comercialització 
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4.6.1. Activitats Bloc 1: Concebre un producte alim entari innovador 

Aquest bloc de tasques pretén introduir el projecte en qüestió demanant primer una pluja 
d'idees entre els companys del grup i, posteriorment, fer un anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, 
fortaleses i oportunitats) del producte que hagin escollit entre tots. Un cop tinguin clar el que 
volen realitzar, se'ls demana que caracteritzin i descriguin el producte. 

A continuació es detallen les activitats plantejades en el primer bloc. 

ACTIVITAT 1: PLUJA D'IDEES 

Entre tots els companys deixeu anar la imaginació i en el treball exposeu les tres millors idees 
que han sorgit. 

 

ACTIVITAT 2: DAFO 

Del producte triat per fer el projecte, busqueu tots els pros i els contres. A mesura que aneu 
fent el projecte poden sortir nous factors a anotar. 

 
FACTORS INTERNS 

Debilitats Fortaleses 

 

 
 

FACTORS EXTERNS 

Amenaces Oportunitats 

 

 
 

 

 

ACTIVITAT 3: CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DEL PROD UCTE 

Heu d’explicar: 
1. Quin producte innovador elaboreu 
2. Per a què servirà 
3. Quines noves aplicacions o utilitats tindrà 
4. Un estudi a fons de l’origen de les primeres matèries 
5. Característiques del producte. Heu de fer una descripció del producte alimentari que inclogui 
els apartats següents: 

- Heu de definir les propietats i característiques del producte que heu d’elaborar 
- Persones a qui va adreçat l’aliment (justificant el perquè) 
- Matèries primeres utilitzades 
- Informació per a persones diabètiques (si el poden consumir o no) 
- Llistat dels ingredients  amb les proporcions que conté  
- Percentatge de calories de l’aliment, desglossades en els nutrients 
- Data de caducitat (justificant el perquè) 
- Mètodes de conservació de l’aliment (com s’ha de conservar a casa) 
- Explicació de la digestió que fa el cos amb aquest aliment. Òrgans de l’aparell digestiu 

implicats en la digestió i enzims que s’utilitzen 
- Possibles al·lèrgies de l’aliment 
- Additius alimentaris (per què s’han de fer servir i quins ha d’incloure el vostre aliment) 

6. Heu de trobar un nom comercial per al vostre producte (és a dir, el nom d’una marca 
comercial que no existeixi al mercat) 
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4.6.2. Activitats Bloc 2: Visita a un centre de pro ducció 

Aquesta part del projecte està estretament lligada amb la visita a l'empresa que hauran realitzat 
dies abans de començar el treball de síntesi a l'aula. Es demana als alumnes tota una sèrie de 
qüestions que hauran d'analitzar o preguntar a algun professional del ram durant la sortida. 

A continuació es detallen les activitats plantejades en el segon bloc. 

ACTIVITAT PRÈVIA A LA SORTIDA 

Abans de visitar la vostra indústria, heu de preparar bé el guió de la visita. Servirà per a les 
empreses que visitareu. 
 
Llegiu bé tot el dossier i apunteu-vos quines dades us faran falta demanar a la indústria. No us 
descuideu d’apuntar el tipus de productes que elaboren. Aquest guió de la visita l’haureu 
d’entregar juntament amb el dossier. Un per a cada empresa. 

 

ACTIVITAT 1: TERMINOLOGIA TÈCNICA 

Aquesta activitat consisteix a fer un recull del lèxic específic usat habitualment en el procés 
d’elaboració del producte que us ha tocat treballar. 
 
Heu de definir amb precisió el lèxic i classificar-lo dins d’aquests camps semàntics: 

a) Eines utilitzades en la transformació de la matèria i en el procés d’elaboració del 
producte 

b) Maquinària 
c) Tècniques de treball, etc. 
d) Denominació tècnica dels treballadors que intervenen en el procés 
e) Productes i subproductes  

 

ACTIVITAT 2: RISCOS LABORALS I OBSERVACIÓ DELS LLOC S DE TREBALL 

Durant la visita a la vostra empresa observeu la posició corporal dels treballadors i intenteu 
detectar quina musculatura és la que pateix més esforç.  
 
També podeu demanar si tenen alguna normativa sobre riscos laborals. 

� Identifiqueu i descriviu la postura o situació física que adoptarà la persona que realitzi 
la feina. Feu un dibuix que ajudi a entendre la situació del treballador. 

� Analitzeu i anomeneu els diferents grups musculars que treballaran en la realització de 
la tasca laboral. 

� Descriviu tres exercicis per a cadascun dels diferents músculs que heu identificat com 
a protagonistes amb la intenció de potenciar la musculatura. Acompanyeu-hi una 
seqüència gràfica. 

� Feu el mateix que en l’apartat anterior però amb l’objectiu d’estirar la musculatura. 

 

ACTIVITAT 3: PREUS 

Quan aneu a visitar la vostra indústria, no us descuideu de demanar els preus de les matèries 
primeres que utilitzen i d’on les porten (país, regió, comarca, ciutat). 
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ACTIVITAT 4: INFORMACIÓ SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA ZONA 

Activitat opcional: 
� Elaboreu un estudi sobre quin sector i subsector industrial pertany el vostre producte. 
� Com està representat aquest sector en el Moianès: Importància econòmica, número de 

treballadors i tipus de productes que realitzen. 

 

 

4.6.3. Activitats Bloc 3: Procés d'elaboració del v ostre producte 

En aquest bloc d'activitats els alumnes ja han de començar a pensar com elaboraran el seu 
producte i fer-ne una descripció: procés, tècniques de treball, maquinària i professionals, gestió 
de residus i composició del producte.  

A continuació es detallen les activitats plantejades en el tercer bloc. 

ACTIVITAT 1: DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D'ELABORACIÓ I DE LES TÈCNIQU ES DE 
TREBALL 

Cal que penseu que aquest procés ha de ser el màxim de respectuós amb el medi ambient. 

 

ACTIVITAT 2: MAQUINÀRIA I NOM DELS ESPECIALISTES 

Heu d’apuntar quines màquines creieu que us faran falta i la denominació de l’ofici dels 
treballadors que les faran anar. 

 

ACTIVITAT 3: SEQÜÈNCIA DE TREBALL 

Heu de descriure quin procés de treball se seguirà per elaborar el producte que heu decidit. 

 

ACTIVITAT 4: SALUT 

Expliqueu la composició del vostre producte: 
� Quantitat d’ingredients, calories... 
� Què s’haurà d’escriure a l’etiqueta del producte i a quin públic o mercat potencial va 

dirigit (infants, famílies, avis...) 
� Altres aspectes: baix en calories, no té gluten, etc. 

 

ACTIVITAT 5: GESTIÓ DE RESIDUS 

Feu un estudi dels productes o subproductes que s’obtenen com a resultat de la seva 
elaboració (procés de fabricació), així com del seu ús (envasos o residus de l’embalatge). 
Tingueu en compte com els gestionaríeu, com els reutilitzaríeu, reduiríeu i reciclaríeu. 
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4.6.4. Activitats Bloc 4: Comercialització 

Aquest últim bloc està pensat perquè els alumnes deixin fluir la seva creativitat al voltant de la 
comercialització del seu producte. Hauran de crear un envàs, fer l'etiquetatge, dissenyar un 
expositor, el logotip de l'empresa i fer-ne la publicitat (tríptic, anunci de premsa, de ràdio i/o de 
televisió). A més, hauran de fer una estimació dels costos econòmics que suposi fer el seu 
producte alimentari i decidir a quin preu el voldrien vendre. 

A continuació es detallen les activitats plantejades en el quart bloc. 

 

ACTIVITAT 1: EMBALATGE I ETIQUETATGE 

Disseny d’un envàs per al producte 

Disseny d’una caixa o d’un expositor 

Construcció dels respectius models o maquetes 

Les construccions es faran amb cartró o porexpan. 
 
Heu d’elaborar una etiqueta per a l’envàs, que contingui: 

� La descripció del producte 
� Instruccions i/o suggeriments d’ús 
� Detall dels materials emprats en l’elaboració del producte 
� Lloc i data d’elaboració, data de caducitat 
� Requisits legals que compleix el producte 
� Altres dades d’interès 
� Se’n faran 3 còpies iguals, però una en català, l’altra en castellà i una altra en anglès 

(cal tenir en compte que el sistema internacional d'unitats canvia). 

 

ACTIVITAT 2: COSTOS ECONÒMICS 

Aquest apartat es farà de forma aproximada i pensant en els possibles inversors. 
 
Per saber quina despesa suposa per l’empresa la fabricació de cada unitat del nostre 
producte, hem de fer un seguit de càlculs: quant ens costa la matèria primera, el cost de 
l’embalatge, el que ens gastarem en el procés de fabricació, en el de publicitat i en el de 
distribució. 
 
Informeu-vos en la visita a l’empresa o a través d’internet, d’aquests costos per fer un càlcul 
aproximat del preu de venda del vostre producte. Podeu seguir els següents passos: 
 

- Calculeu el cost de les matèries primes  
- Calculeu el cost de l’envàs, de la pintura i les etiquetes 
- Calculeu les despeses de publicitat, màrketing... 
- Calculeu les despeses de distribució 

 
I ara, decidiu quin percentatge de benefici voleu obtenir i calculeu el preu de venda final del 
producte. 
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ACTIVITAT 3: PROMOCIÓ DEL PRODUCTE (TRÍPTIC, ANUNCI S, ETC.) 

TRÍPTIC: Heu de confeccionar un tríptic divulgatiu del producte. Mireu d’incloure-hi la 
informació bàsica i útil per a un públic general. Heu de tenir molt present què i com ho dieu 
(textos correctes, coherents i adequats al context, fórmules lingüístiques atractives i 
persuasives, bona disposició i presentació general de les informacions, disseny gràfic atractiu, 
etc.). Aquest tríptic cal fer-lo també en anglès. 
 
ANUNCI:  Heu de pensar un anunci del producte per a un diari d’informació general. Aquest 
anunci formarà part d’una campanya publicitària que apareixerà en diversos països de la 
comunitat europea. Per tant, n’heu de fer una versió en català, una en castellà i una en anglès. 
 
FALCA PUBLICITÀRIA:  Heu de crear i enregistrar una falca publicitària per a la ràdio o la 
televisió (es poden fer les dues coses) que presentareu durant l’exposició oral. Heu de 
sintetitzar al màxim el missatge i enregistrar-lo amb claredat i correcció fonètica, bona dicció 
(procureu jugar amb les entonacions de veu, les intensitats, etc.), correcció lèxica i adequació 
del missatge als consumidors potencials. Amb la falca publicitària heu d’incloure una música 
que lligui amb el producte. La falca s'ha d'enregistrar també en anglès. 
 
WEB:  Podeu planificar una pàgina web de vendes o un blog publicitari. 

 

ACTIVITAT 4: LOGOTIP 

Heu d’elaborar un logotip general del nom de l’empresa i/o l’activitat, que pugui ser inclòs en 
tota mena de documents: rètols interns i externs, capçaleres de cartes comercials, sobres, 
targetes, documents comptables, pàgines web, etc. 

 

 

4.7. AVALUACIÓ 

La nota final del treball de síntesi per a cada alumne serà sencera i s'obtindrà a partir de la 
suma de totes les qualificacions parcials obtingudes amb les rúbriques i les avaluacions dels 
estudiants. 

 
Nota final del TS = TE + EO1 + EO2 + PT + TA + AV1 + AV2 

 
 

on:  

• TE:  nota parcial del treball escrit  
• EO1:  nota parcial del material de suport de l'exposició oral (mitjana de les notes dels 

 2 professors de l'aula) 
• EO2: nota parcial de l'exposició oral (mitjana de les notes dels 2 professors de l'aula) 
• PT:  nota parcial del pla de treball diari 
• TA:  nota parcial del treball diari i l'actitud 
• AV1:  nota parcial de l'avaluació de grup donada pels alumnes 
• AV2:  nota parcial de l'autoavaluació i la coavaluació (mitjana de les notes atribuïdes 

 a un alumne per part de tots els membres del grup, inclosa la seva pròpia) 
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La nota final del TS comptarà sobre 10 i es basarà en els següents percentatges atribuïbles a 
les principals fases del projecte. 

• Treball escrit (nota conjunta)     40 % 
• Exposició oral (nota conjunta / individual)   30 % (10 % + 20 %) 
• Pla de treball diari (nota individual)    10 % 
• Treball diari i actitud (nota individual)     10 % 
• Avaluacions dels alumnes (nota conjunta / individual)  10 % (5 % + 5 %) 

La nota del TS serà individual. Això significa que dins el mateix grup podran haver-hi diferents 
puntuacions. 

Per poder avaluar tots els aspectes rellevants del treball de síntesi s'han elaborat unes 
rúbriques molt detallades amb les quals es facilitarà la feina de l'obtenció global de la nota de 
cadascun dels alumnes. 

Per elaborar aquest instrument d'avaluació s'ha decidit dividir els paràmetres a valorar en 
nombres parells per tal d'evitar les centralitzacions i potenciar l'esperit crític amb les activitats 
realitzades. 

Tot seguit s'adjunten les rúbriques per a poder qualificar, objectivament, cadascuna de les 
fases del TS. 

 

4.7.1. Rúbrica per al treball escrit 

La qualificació d'aquesta part del treball, que val un 40 % de la nota final del TS, és a dir, un 
màxim de 4 punts, la dividirem en tres blocs que s'avaluen en una mateixa rúbrica. 

• Contingut   2 punts (màxim) 
• Expressió i correcció  1 punt (màxim) 
• Presentació   1 punt (màxim) 

En el treball escrit es valorarà especialment: 

• El respecte a les normes de presentació de projectes: enquadernació, índex, 
bibliografia, marges, paginació, lletra, ortografia, etc.  

• La coherència en la presentació 
• La utilització del registre lingüístic adequat  
• La correcció lèxica i ortogràfica 
• El treball en equip 
• La coordinació de les tasques a realitzar 
• El seguiment i compliment del guió facilitat pel professorat 
• L'expressió escrita 
• L'estructura del contingut del treball 
• El contingut del treball 
• La correcció de les activitats 
• L'ordre i la claredat de les argumentacions  
• Que no hi manquin els apartats més importants del treball 

La nota parcial del treball escrit la posarà el tutor de cada grup. 

A continuació es detalla la rúbrica creada que permetrà avaluar la presentació del treball escrit 
pels alumnes.  
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RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL TREBALL ESCRIT (màx. 4 punt s) 

GRUP I CURS: 
ALUMNES: 
 
 

Criteris Excel·lent Bon nivell Acceptable Just Nota 

Presentació 
La presentació 
és excel·lent. 

(2) 

La presentació 
és correcta. 

(1,5) 

La presentació 
podria millorar. 

(1) 

La presentació 
és pèssima.  

(0,5) 
 

Material 
annex 

Es presenta tot 
el material 

annex (plànols, 
tríptic, logotip...) 

(2) 

Es presenta 
gairebé tot el 

material annex. 
(1,5) 

Es presenta 
algun material 

annex. 
(1) 

No es presenta 
cap material 

annex. 
(0,5) 

 

Correcció 

S'ha revisat el 
treball abans de 
l'entrega. No hi 

ha faltes 
d'ortografia. 

(2) 

Hi ha alguna 
falta d'ortografia 

o errors 
tipogràfics en el 

treball. 
(1,5) 

En el treball hi 
ha força faltes 
d'ortografia i 

errors 
tipogràfics. 

(1) 

El treball està 
impregnat 

d'errors i faltes 
d'ortografia. 

(0,5) 

 

Expressió 
escrita 

Presenta un 
lèxic ric i variat. 

(2) 

Presenta un 
lèxic adequat. 

(1,5) 

Presenta un 
lèxic poc 
adequat. 

(1) 

Presenta un 
lèxic pobre. 

(0,5) 
 

Estructura 
del 

contingut 

S'ha seguit 
estrictament el 

guió del 
dossier. 

(2) 

S'ha seguit 
força el guió del 

dossier. 
(1,5) 

L'ordre dels 
apartats no és 
del tot correcte. 

(1) 

No s'ha seguit 
gents el guió 
del dossier. 

(0,5) 

 

Continguts 
No hi falta cap 

apartat. 
(2) 

Hi manca algun 
apartat. 

(1,5) 

Hi falten uns 
quants apartats. 

(1) 

Hi falten la 
majoria. 

(0,5) 
 

Activitats 

Totes les 
activitats fetes 
estan molt ben 

resoltes. 
(2) 

La majoria 
d'activitats són 

correctes. 
(1,5) 

Les activitats no 
s'han treballat 

massa. 
(1) 

La majoria 
d'activitats 
estan mal 
resoltes. 

(0,5) 

 

Treball de 
grup 

El treball mostra 
una planificació 

conjunta i un 
treball en equip. 

(2)  

S'han intentat 
relacionar els 

diferents 
apartats de 

manera 
coherent. 

(1,5) 

El treball és 
correcte però hi 
ha uns quants 
apartats aïllats. 

(1) 

S'han treballat 
els apartats de 
manera massa 
individual. No hi 
ha cap relació 

entre ells. 
(0,5) 

 

Total de punts   
Qualificació parcial TE (igual per a tot el grup): Total de punts / 4   

 

4.7.2. Rúbrica per a l'exposició oral 

La qualificació de l'exposició oral, que té un pes del 30 % de la nota final del TS, amb un màxim 
de 3 punts, la dividirem en dos blocs que s'avaluaran en dues rúbriques diferents: 

• Material de suport de l'exposició (nota de grup)  1 punt (màxim) 
• Exposició oral (nota individual)    2 punts (màxim) 
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A continuació es detallen les rúbriques creades que permetran avaluar el material de suport de 
l'exposició i l'exposició oral pròpiament dita. 

 

RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL MATERIAL DE SUPORT DE L'EXP OSICIÓ (màx. 1 punt) 

GRUP I CURS: 
ALUMNES: 
 
 

Criteris Excel·lent Bon nivell Acceptable Just Nota 

Coherència 
del format 

Hi ha una 
coherència en 

tota la 
presentació 

(mateix fons, 
tipus de lletra, 
format, etc.) 

(2) 

La major part 
de la 

presentació és 
coherent, tret 

d'alguna 
diapositiva 

puntual.  
(1,5) 

No s'ha treballat 
conjuntament. 
Hi ha la part de 
cada alumne 

ben 
diferenciada 
estèticament. 

(1) 

No hi ha gens 
de coherència 

en la 
presentació 

(diferents fons, 
tipus de lletra, 
format, etc).  

(0,5) 

 

Estil de la 
presentació 

La presentació 
és molt visual i 

hi ha les 
imatges 

necessàries per 
fer-la més 

entenedora. És 
agradable i fàcil 

de llegir. 
(2) 

La presentació 
és força visual, 

tot i que les 
diapositives 

tenen més text 
que imatges. 
Es pot llegir 

prou bé. 
(1,5) 

La presentació 
és poc visual. hi 
ha força text i 
molt poques 

imatges. Costa 
de llegir. 

(1) 

La presentació 
és caòtica. Les 

diapositives 
estan farcides 
de text i amb 

frases llargues. 
És molt difícil 

de llegir. 
(0,5) 

 

Vocabulari i 
ortografia 

S'ha utilitzat un 
vocabulari 

adequat i no hi 
ha faltes 

d'ortografia. 
(2) 

El vocabulari 
utilitzat és 

adequat però hi 
ha alguna falta 

d'ortografia. 
(1,5) 

S'ha utilitzat un 
vocabulari 

excessivament 
complex i hi ha 

força faltes 
d'ortografia. 

(1) 

El vocabulari 
utilitzat no és 
l'adient i està 
ple de faltes 
d'ortografia. 

(0,5) 

 

Estructura 
del 

contingut 

El contingut 
segueix un 

ordre coherent. 
Introducció, 

procés i 
conclusions. 

(2) 

El contingut 
segueix un 
ordre força 

coherent tot i 
que hi ha algun 
apartat fora de 

lloc. 
(1,5) 

El contingut de 
la presentació 
està una mica 
desordenat i hi 

manca una 
introducció i/o 

les conclusions. 
(1) 

L'estructura de 
la presentació 
és caòtica. No 

hi ha cap ordre i 
és difícil de 

seguir. 
(0,5) 

 

Contingut 
de la 

presentació 

El contingut de 
la presentació 
és excel·lent. 

S'ha sintetitzat 
la informació útil 
i necessària del 

treball. 
(2) 

La major part 
dels continguts 

importants 
s'han tractat a 
la presentació. 

(1,5) 

A la presentació 
hi ha informació 
irrellevant i falta 
algun contingut 

important. 
(1) 

Falten moltes 
coses 

importants del 
treball que no 
s'expliquen. 

(0,5) 

 

Total de punts   
Qualificació parcial  EO1 (igual per a tot el grup): Total de punts / 10   
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RÚBRICA D'AVALUACIÓ DE L'EXPOSICIÓ ORAL (màx. 2 pun ts) 

NOM DE L'ALUMNE:  
GRUP I CURS: 

Criteris Excel·lent Bon nivell Acceptable Just Nota 

Expressió 
oral 

Té un to de veu 
agradable i 
utilitza un 
vocabulari 

adequat a la 
situació. 

(4) 

Té un to de veu 
apropiat i un 
llenguatge 

precís a gran 
part de 

l'exposició. 
(3) 

O parla molt 
fluix o massa 

fort. De 
vegades costa 
d'entendre'l.   

(2) 

No se'l sent o 
no se l'entén i el 

vocabulari 
utilitzat no és 
l'adient a la 

situació. 
(1) 

 

Preparació 
del tema 

Domina 
clarament el 

tema. No comet 
errors i no 

dubta. 
(4) 

L'exposició és 
fluïda i no 

comet massa 
errors.  

(3) 

Mostra una 
poca preparació 
del tema, dubta 

molt.  
(2) 

No s'ha 
preparat 

l'exposició i 
llegeix tota 
l'estona. 

 (1) 

 

Contingut 

Ha quedat molt 
clar el producte 

que han 
elaborat, com 

l'han fet i com el 
volen 

comercialitzar. 
(4) 

S'han entès 
força bé la 

majoria 
d'aspectes del 
producte que 
han elaborat. 

(3) 

Ha costat una 
mica entendre 

la idea que 
tenien del 
producte 
elaborat.  

(2) 

No s'ha entès, 
en absolut, res 

del que han 
explicat.  

(1) 

 

Projectes 
realitzats 

Han presentat 
tots els 

projectes del 
treball 

(producte, 
envàs, 

expositor i 
publicitat). 

(4) 

Han presentat 
la majoria dels 

projectes 
demanats al 

treball. 
(3) 

Només han 
presentat el 

producte 
elaborat per 

ells. 
(2) 

No han 
presentat cap 
dels projectes 

demanats en el 
treball. 

(1) 

 

Ronda de 
preguntes 

Coneix molt bé 
el producte que 

ha elaborat. 
Ha sabut 

respondre totes 
les preguntes 
del tribunal. 

(4) 

Coneix bastant 
el producte que 

ha elaborat. 
Ha sabut 
respondre 

gairebé totes 
les preguntes 
del tribunal. 

 (3) 

Coneix una 
mica el 

producte que ha 
elaborat. 
Ha sabut 
respondre 

algunes de les 
preguntes del 

tribunal. 
 (2) 

No sap res del 
producte 

elaborat. No ha 
sabut respondre 

a cap de les 
preguntes que li 

ha fet el 
tribunal. 

(1) 

 

Total de punts   
Qualificació parcial  EO2 (nota individual): Total de punts / 10   

 

La qualificació de cada part de l'exposició oral vindrà donada per la mitjana aritmètica de les 
notes dels dos professors que hi hagi a l'aula en aquell moment i formin part del tribunal.  

En l'exposició oral es valorarà especialment: 

• L'ordre i la claredat en l'explicació i descripció del producte 
• La utilització del registre lingüístic adequat a una situació de comunicació formal 
• La correcció lingüística  
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• El coneixement que cada component del grup demostri de totes les informacions 
relatives al producte 

• La capacitat per saber respondre adequadament a les qüestions que el professorat del 
tribunal plantegi 

• L’interès general a l’hora de defensar la conveniència i viabilitat comercial del producte 

 

4.7.3. Rúbrica per al pla de treball diari 

A continuació es detalla la rúbrica creada que permetrà avaluar el pla de treball diari dels 
alumnes, la qual l'omplirà el tutor de cada grup. 

 

RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL PLA DE TREBALL DIARI (màx. 1 punt) 

NOM DE L'ALUMNE:  
GRUP I CURS: 

Criteris Excel·lent Bon nivell Acceptable Just Nota 

Planificació 

El grup s'ha 
sabut organitzar 

molt bé totes 
les tasques a 
realitzar. Han 

tingut temps de 
fer-ho tot. 

(2) 

Tot i fer una 
bona 

planificació, hi 
ha hagut 

incidències en 
alguna de les 

jornades. 
(1,5) 

La planificació 
diària ha estat 
molt inestable. 

Uns dies es 
proposaven 

molts objectius i 
d'altres massa 

pocs.  
(1) 

El grup ha 
tingut una 

organització 
pèssima. No 

han sabut 
repartir bé les 

tasques. 
(0,5) 

 

Repartiment 
de tasques 

S'han repartit 
les activitats a 

realitzar 
equitativament 
entre tots els 
membres del 

grup. 
(2) 

S'han repartit 
les tasques 
bastant per 

igual, tot i que 
hi ha algú que 
té més volum 

de feina.  
(1,5) 

Hi ha membres 
del grup amb 
tasques molt 

senzilles i 
ràpides de fer i 

altres amb 
activitats molt 

més complexes. 
(1)  

El repartiment 
de tasques és 

molt poc 
equitatiu. Hi ha 
gent que ha fet 
molt i altres que 
no han fet res. 

(0,5) 

 

Puntualitat 
d'entrega 

Ha estat 
puntual en totes 
les entregues 

del pla de 
treball diari. 

(2) 

Algun dia ha 
entregat tard el 
pla de treball 

diari. 
(1,5) 

La majoria de 
dies ha entregat 

tard el pla de 
treball diari. 

(1) 

Cada dia ha 
entregat tard el 
pla de treball 

diari. 
(0,5) 

 

Participació 
en el grup 

Participa 
activament en 

totes les 
tasques i 

decisions del 
grup. 
(2) 

Col·labora en la 
majoria de les 
tasques del 

grup i ajuda a 
prendre 

decisions. 
(1,5) 

S'ha desentès 
d'alguna tasca 

del grup i li 
costa prendre 

decisions. 
(1) 

No ha participat 
en les tasques 
del grup ni ha 

ajudat a 
prendre 

decisions. 
(0,5) 

 

Objectius 
diaris 

Ha assolit tots 
els objectius 

diaris que s'ha 
proposat. 

(2) 

Ha assolit la 
majoria 

d'objectius 
diaris que s'ha 

proposat. 
(1,5) 

Ha assolit algun 
dels objectius 
diaris que s'ha 

proposat.  
(1) 

No ha assolit 
cap dels 

objectius diaris 
que s'ha 
proposat. 

(0,5) 

 

Total de punts   
Qualificació parcial PT (nota individual): Total de punts / 10   
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La realització i el compliment del pla de treball diari tindrà un pes del 10 % de la nota final del 
TS, amb un màxim d'1 punt. 

En aquest apartat es valorarà: 

• La capacitat de planificació de les tasques per aconseguir un bon resultat final 
• L'organització equitativa en el repartiment de tasques entre els diferents membres del 

grup 
• La puntualitat en l'entrega diària al professorat del pla de treball 
• La participació activa de tots els membres del grup així com la discussió d'idees i presa 

de decisions de manera consensuada 
• L'assoliment dels objectius diaris proposats per cada alumne 

 

4.7.4. Rúbrica per al treball diari i l'actitud 

A continuació es detalla la rúbrica creada que permetrà avaluar el pla de treball diari dels 
alumnes, la qual l'omplirà el tutor de cada grup. 

 

RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL TREBALL DIARI I L'ACTITUD ( màx. 1 punt) 

NOM DE L'ALUMNE:  
GRUP I CURS: 

Criteris Excel·lent Bon nivell Acceptable Just Nota 

Assistència 

Ha assistit al 
100 % de les 

classes. 
(2) 

Ha assistit entre 
el 80 i el 99 % 
de les classes. 

(1,5) 

Ha assistit entre 
el 50 i el 79 % 
de les classes. 

(1) 

Ha assistit a 
menys del 50% 
de les classes. 

(0,5) 

 

Puntualitat 

És puntual a 
totes les 
classes. 

(2) 

És puntual a la 
majoria de 
classes. 

(1,5) 

Ha arribat tard a 
unes quantes 

classes. 
(1) 

Sempre arriba 
tard a l'aula. 

(0,5) 
 

Material 

Porta sempre el 
material 

necessari per 
poder treballar 

a l'aula. 
(2) 

Algun dia s'ha 
descuidat el 

material 
necessari per 

treballar a 
l'aula. 
(1,5) 

Es descuida 
gairebé sempre 

el material 
necessari per 

treballar a 
l'aula.  

(1) 

No porta mai el 
material 

necessari per 
treballar a 

l'aula. 
(0,5) 

 

Actitud a 
l'aula i amb 

el grup 

El seu 
comportament a 
l'aula ha estat 
excel·lent. Sap 

escoltar els 
companys i els 
ajuda sempre 

que pot. 
(2) 

El seu 
comportament a 
l'aula ha estat 
correcte. Es 
distreu sovint 
però ajuda en 
tot el que pot.  

(1,5) 

El seu 
comportament a 
l'aula ha estat 
regular. Sovint 
molestava els 
companys i a 
altres grups. 

(1) 

El seu 
comportament 

ha estat pèssim 
i distorsionava 
l'ambient del 

grup, i de l'aula 
en general. 

(0,5) 

 

Interès pel 
treball 

Ha mostrat 
sempre interès 

per totes les 
activitats del 

treball. 
(2) 

Ha mostrat 
interès per la 

majoria de 
tasques del 

treball. 
(1,5) 

Ha mostrat 
interès només 
per alguna part 
concreta  del 

treball. 
(1) 

No ha mostrat 
cap mena 

d'interès pel 
treball. 
(0,5) 

 

Total de punts   
Qualificació parcial TA (nota individual): Total de punts / 10   
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El treball diari i l'actitud dels alumnes tindrà un pes del 10 % de la nota final del TS, amb un 
màxim d'1 punt. 

En aquest apartat es valorarà: 

• L'assistència a les classes 
• La puntualitat a l'hora d'entrar a l'aula 
• La responsabilitat de l'alumne de portar a l'aula el material que necessiti cada dia per 

poder fer les tasques que tingui planificades durant la jornada 
• El comportament i l'actitud de l'alumne a l'aula i amb el seu grup 
• L'interès mostrat per les diferents activitats que es plantegen en el treball 

 

4.7.5. Rúbrica per a les avaluacions dels alumnes 

En relació a les avaluacions que es faran per part de l'alumnat, l'autoavaluació, la coavaluació i 
l'avaluació de grup, i que tindran un pes del 10 % de la nota final del TS, més que una rúbrica, 
es proposen uns fulls que hauran d'omplir els nois i noies, sota el seu parer, un cop hagin 
acabat les presentacions dels seus treballs.  

Es tracta d'una avaluació una mica més subjectiva que la plantejada per part del professorat, ja 
que es pretén que l'alumnat sigui crític amb la seva valoració del conjunt global del treball de 
síntesi. 

Aquesta nota, amb un màxim d'un punt, es dividirà en dos blocs: 

• Autoavaluació i Coavaluació (nota individual)   0,5 punts (màxim) 
• Avaluació de grup (nota de grup)    0,5 punts (màxim) 

Avaluació de grup 

Per a l'avaluació de grup se'ls deixarà total llibertat per expressar-se i decidir quina nota 
(sobre 10) creuen que es mereixen del treball de síntesi realitzat. 

Un cop hagin escrit la nota corresponent, es procedirà al càlcul de la qualificació parcial   

Nota decidida pel grup   
Qualificació parcial AV1 (igual per a tot el grup):  Nota decidida pel grup / 20   

 

Autoavaluació i coavaluació 

Per a l'autoavaluació i la coavaluació de la resta de membres del grup es proposa als alumnes 
que omplin el següent formulari amb els criteris que s'adjunten a la Taula 2 d'aquesta memòria. 

 

Criteris  Nota 
Si creus que la teva feina no ha ajudat al grup (molt malament) 1 
Si podries haver fet força més del que has fet (malament) 2 
Si has fet la feina que et corresponia (normal) 3 
Si has aportat idees al grup i has ajudat a resoldre problemes (bé) 4 
En cas que hagis estat la persona que ha treballat més, ha coordinat el grup i has fet el 
màxim possible (molt bé) 

5 
 

Taula 2: Criteris de puntuació per part dels alumnes  
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GRUP I CURS: Jo Companys del grup 

NOM DELS ALUMNES:       

Assistència a les trobades de grup       

Participació en la presa de decisions       

Realització de la feina assignada       

Aportació d’informacions al grup de 
treball 

      

Actitud amb el grup       

Interès pel treball       

No ha destorbat el grup i ha ajudat a 
acabar amb èxit el treball 

      

Ha aprofitat el temps a classe       

Ha aprofitat el temps en les sortides       

Ha consultat els dossiers i apunts si ha 
calgut 

      

Total de punts        

Qualificació parcial AV2 (nota 
individual): Total punts / 100        

 

A més, se'ls donarà l'oportunitat d'escriure els comentaris que creguin necessaris i oportuns per 
aclarir qualsevol cosa de l'avaluació feta. 

La nota parcial d'aquesta part de l'avaluació, que té un pes d'un 5 % de la nota final del TS, és 
a dir, un màxim de 0,5 punts, s'obtindrà amb la mitjana aritmètica de totes les notes assignades 
a un membre del grup (inclosa la pròpia) 

 

5. MATERIAL DIDÀCTIC 

Junt amb aquest TFM, s'han elaborat els materials didàctics corresponents per al professorat i 
per a l'alumnat per tal de desenvolupar el treball de síntesi amb les indicacions necessàries. 

 

5.1. MATERIAL PER A L'ALUMNE 

El material didàctic que s'ha preparat per a l'alumnat conté l'enunciat de totes les activitats 
programades en el treball de síntesi. 

Es fa inicialment una presentació del projecte i s'expliquen les instruccions generals per portar-
lo a terme. A continuació s'exposen els grups i les visites assignades a cadascun d'ells que es 
realitzaran abans de l'inici del TS. S'adjunten també una pauta per a les exposicions orals, els 
criteris d'avaluació i els horaris de les diferents jornades de la setmana. 

Al final del dossier de l'alumnat s'inclouen 4 annexes:  

• el guió a seguir per a l'elaboració del treball escrit 
• la graella del pla de treball diari amb les possibles incidències 
• el full d'autoavaluació i coavaluació dels companys de grup 
• el full de l'avaluació del grup 
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Aquest dossier de l'alumnat, tal i com s'entregaria als alumnes del centre per al qual s'ha 
elaborat, s'adjunta als annexes no publicables d'aquest TFM (annex 1.1). 

 

5.2. MATERIAL PER AL PROFESSOR 

Pel que fa al material didàctic preparat per al professorat, se'ls ha adjuntat també una còpia de 
les activitats programades per al TS per tal que les tinguin a mà en el moment de la seva 
realització i se'n pugui fer un seguiment a l'aula i consultar-lo en cas que sigui necessari. 

En aquest dossier s'inclouen: 

• les instruccions generals del TS 
• la informació de contacte de les entitats i/o empreses a visitar 
• la conformació dels grups i l'assignació de visites per a cadascun d'ells 
• l'horari de a setmana del TS 
• el guió i les activitats programades 
• el sistema d'avaluació amb la fórmula de la nota final 
• les rúbriques per avaluar les diferents tasques del TS 
• el full d'autoavaluació i coavaluació dels alumnes 
• el full d'avaluació de grup pels alumnes 
• el pla de treball diari 
• un full de control individual dels alumnes durant el TS per fer-ne el seguiment 

Aquest dossier del professorat, tal i com s'entregaria als professors del centre per al qual s'ha 
elaborat, també s'adjunta als annexes no publicables d'aquest TFM (annex 1.2). 

 

5.3. AUTORITZACIONS PER A LES FAMÍLIES 

En aquest treball de síntesi no caldrà elaborar els fulls d'autoritzacions de sortides per a les 
famílies ja que les visites seran gratuïtes i es faran al mateix municipi podent-hi arribar 
caminant, així que tampoc hi haurà cost de transport. 

 

6. CONCLUSIONS 

La idea d'aquest treball de fi de màster va sorgir arran d'assabentar-me que, al centre on 
realitzava les pràctiques, feia bastants anys que els alumnes de 3r d'ESO (els meus alumnes 
durant el Pràcticum) realitzaven el mateix treball de síntesi en què havien d'organitzar un 
viatge. Se'm va ocórrer preguntar a la directora quin era el motiu perquè no en preparessin un 
de nou. I, molt sincerament, em va dir que les hores no donaven per més. Així que li vaig 
proposar d'elaborar-lo jo mateixa aprofitant que havia de buscar tema per al meu TFM. A més, 
al cap de pocs dies el meu tutor, cap del departament de tecnologia, em va comentar que en 
aquest TS que feien els nois i noies de 3r no hi havia cap activitat específica de l'àrea de 
tecnologia. I ho vaig veure clar, tenia un motiu més per tirar endavant amb la idea! 

He estat en contacte, en tot moment, amb els coordinadors de treball de síntesi de 3r d'ESO 
així com amb el meu tutor i el coordinador que també m'han donat un cop de mà amb 
l'elaboració del nou TS. Les decisions importants del procés s'han pres conjuntament amb ells, 
que són els que segurament ho podran portar a la pràctica l'any que ve (curs 2015-2016). 

El treball ha estat molt positiu i m'ha permès involucrar-me més fàcilment a la comunitat 
educativa del centre. Hi ha hagut una feina de lligam entre professors i departaments, reunions 
amb entitats i empreses del municipi, investigació i coneixement de la zona, etc.  
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Un cop acabat aquest TFM ja només queda mirar enrere i analitzar si s'han pogut assolir els 
objectius que em vaig proposar abans d'iniciar-lo. 

L'objectiu principal era elaborar un nou treball de síntesi per a l'alumnat de 3r d'ESO del centre 
de pràctiques per poder implementar-lo el curs acadèmic 2015-2016. 

Per aconseguir-ho he hagut de realitzar tota una sèrie de tasques: 

• observar exhaustivament el procés de realització de l'actual TS 
• participar en totes les tasques de professorat de l'actual TS 
• avaluar els punts forts i punts febles de l'actual TS 
• cercar els requeriments bàsics per a l'elaboració d'un nou TS 
• llegir i aprofundir en el contingut de les normatives referents al TS 
• buscar un tema relacionat amb el món de la tecnologia per al nou TS 
• investigar l'entorn proper al centre per intentar reduir costos de sortides 
• elaborar el material didàctic (de l'alumne i del professor) per al nou TS sota la 

supervisió dels coordinadors de TS de 3r d'ESO del centre 
• proposar rúbriques, el més objectives possible, per a l'avaluació de les diferents 

tasques del TS 

Tots aquests fets han fet possible que aconseguís el que m'havia proposat i que el centre rebi 
amb ganes la proposta per a realitzar-la el següent curs. 

Un dels temes que m'ha quedat pendent d'aquest TFM ha estat la impossibilitat de poder portar 
a la pràctica el treball de síntesi elaborat. Primer de tot, pel temps necessari de redacció del 
mateix, que no era viable aconseguir-ho tenir tot a punt per poder-lo realitzar la setmana que 
estava prevista. Segon, que creia interessant tenir l'oportunitat de veure el treball a l'aula de 
l'actual treball de síntesi i fer-ne les valoracions corresponents. I, finalment, el fet d'estar només 
de pràctiques i no tenir una plaça a l'institut dificultava prendre decisions importants que 
afectessin l'organització del centre. El treball de síntesi d'aquest any ja estava lligat i organitzat. 

Un cop puguin dur a terme el nou TS en podran veure els resultats obtinguts, fer les 
avaluacions pertinents i les propostes de millora de tots aquells aspectes que creguin 
convenients. 

Tot i que l'elaboració del TS està enfocada a l'entorn del centre en qüestió i s'han aprofitat tots 
els recursos disponibles per poder tenir un cost zero, es pot extrapolar la idea global del 
projecte i adaptar-lo a l'entorn que sigui amb les indústries properes existents i amb un canvi de 
la tipologia del producte. 

Estic satisfeta del treball realitzat i crec que pot servir d'ajuda a molts docents que tinguin unes 
idees semblants a les que s'exposen en aquest TFM. És un treball de síntesi integrat que 
permet treballar transversalment totes les matèries i aplicar totes les competències bàsiques de 
l'ESO amb una metodologia basada en projectes.  
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