
Aquest treball tracta sobre la creació i organització d’un Treball de
Síntesi interdisciplinar pels alumnes de 2n d’E.S.O. de l’Escola
Meritxell de Mataró.

L’Educació Física ha estat considerada des de sempre com una
assignatura de 2a categoria, i crec que realitzar un Treball de
síntesi, on el tema central sigui sobre l’àmbit de l’esport i
l’educació física és una bona ocasió per valorar-la com es
mereix.

La temàtica del Treball són els Jocs Olímpics perquè aquest any
2012 es realitzen els JJOO de Londres.

Es faran grups de 5 persones, mixtes i mesclant les classes “A” i “B”.

Es treballaran totes les assignatures que pertoquen a aquest curs
mitjançant les diferents activitats i tasques.

Degut a la situació que vivim avui dia, el Treball de Síntesi està
pensat realitzar-lo al mateix centre per intentar estalviar costos
que serien molt més elevats si es realitzés en una masia o casa
de colònies.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Es treballen les competènciessegüents:

CONTINGUTS ESPECÍFICS A CADA TASCA
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Les paraules clau a partir de les quals he realitzat la meva part
teòrica són:

AVALUACIÓ

L’avaluació està formada per 3 blocs:

- El tutor de grup qualificarà mitjançant una rúbrica el rendiment dels seus
alumnes (70 % de la nota).

- Cada alumne/a ha de fer un diari durant tota la setmana sobre el què ha fet,
com s’han organitzat, problemes que han sorgit, i com els han solucionat.
Aquest diari serà puntuat pel tutor de grup (20 % de la nota).

- Cada alumne mesurarà la nota que ell creu que es mereix (autoavaluació)
mitjançant la mateixa rúbrica que el tutor (10 % de la nota).
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CONCLUSIONS

També he realitzat un anàlisi sobre alguns exemples de treballs de
síntesi de diferents indrets de Catalunya i destinats a diferents
cursos de l’E.S.O.

Els treballs de síntesi analitzats són:

§ Quo Vadis Iluro (2n d’E.S.O. del Col·legi Cor de Maria de 
Mataró).

§ Una competició al Parc del Segre (1er d’E.S.O. de l’Institut 
Joan Brudieu de La Seu d’Urgell).

§ Comunicació i Esport (3er d’E.S.O. del Col·legi Sant Pau 
Apòstol de Tarragona).

§ El Parc de l’Escorxador (2n d’E.S.O. de l’Escola Joan Pelegrí 
de Barcelona).

- El més important del treball penso que és el conjunt de tasques que el
formen, on es busca la interdisciplinarietat de les diferents assignatures amb
l’Educació Física.

- Treball de Síntesi focalitzat sobre l’E.F. cal tenir molt en compte l’espai
físic i els horaris.

- En aquest tipus de treballs, a més dels continguts acadèmics en si, també
s’ha de donar molta importància a la part social.

-Crec que tot el que sigui treballar d’una manera diferent a la tradicional,
sortir de la rutina, pot ajudar molt a implicar als alumnes.

OBJECTIUS GENERALS DEL TREBALL DE SÍNTESI

- Treballar i millorar la capacitat de cooperar i col·laborar en el treball
en equip.

- Interrelacionar continguts de diferents àrees a partir d’un centre
d’interès.

- Mostrar autonomia en l’organització del treball individual.

- Saber utilitzar diferents recursos dels que disposen per cercar
informació i utilitzar-la correctament.

- Reforçar els aprenentatges de les diferents assignatures.
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CENTRADES A CONVIURE I HABITAR 
EL MÓN

COMPETÈNCIES 
COMUNICATIVES

1.- Competència comunicativa l ingüística i  
audiovisual.

2.- Competències artística i  cultural.

7.- Competència en el coneixement i  
interacció amb el món físic.
8.- Competència social i ciutadana.

COMPETÈNCIES 
METODOLÒGIQUES

3. Tractament de la informació i  competència digital.
4.- Competència matemàtica.

5.- Competència d’aprendre a aprendre.

COMPETÈNCIES 
PERSONALS 6.- Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Tasca 1   Producció del discurs inaugural. / Seguiment d’un ordre i coherència en la creació d’un text. / Utilització del
vocabulari adequat.

Tasca 2 Cerca, anàlisi i contrast d’informacions diferents, especialment amb el suport TIC. / Coneixement d’informació
bàsica d’altres indrets del món. / Disseny visualment atractiu d’unmodel de fitxa.

Tasca 3 Representació personal d’idees d’acord amb uns objectius, manifestant iniciativa, creativitat i imaginació. / Tenir
en consideració les idees i propostes dels companys per arribar a acords per un bé comú.

Tasca 4 Ús i utilització correctes de les eines adequades (diccionaris, traductors,...). / Aprenentatge de paraules
bàsiques en altres idiomes al nostre.

Tasca 5 Utilització de les diferents fórmules per al càlcul de figures geomètriques.

Tasca 6 Ús de tècniques de tractament de la imatge digital i creació de dissenys gràfics. / Responsabilitat en el
desenvolupament d’activitats artístiques i visuals individuals o col·lectives.

Tasca 7
Utilització de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment i finalització de les
interaccions. / Ús apropiat de fórmules lingüístiques i de comportament social associades a situacions
concretes de comunicació.

Tasca 8
Participació en les interaccions orals i en la posada en comú de feedbacks que han aportat els diferents
companys. / Recerca, anàlisi i síntesi d’informacions diferents. / Coneixement de com ha de ser una alimentació
saludable i una correcta alimentacióper a un esportista.

Tasca 9 Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels fonaments tècnics i reglamentaris d’un esport individual o
col·lectiu. / Desinhibicióen activitats comunicatives.

Tasca 
10

Obtenció d’informació general i específica de textos audiovisuals utilitzant estratègies bàsiques (paraules clau,
context verbal i no verbal, coneixements previs sobre la situació). / Ús de recursos per a l’aprenentatge:
diccionaris, materials en suport digital, llibres de consulta.

Tasca 
11

Coneixement i aplicació de normes i lleis ortogràfiques. / Domini de quan i perquè s’utilitzen els signes de
puntuació.

Tasca 
12

Classificació de països segons el seu continent. / Càlcul de percentatges. / Coneixement del que és la densitat
demogràfica i aplicació de la seva fórmula.

Tasca 
13 Creació de textos literaris. / Diferenciació entre la diferent tipologia i característiques que té un poema.

Tasca 
14 Ús d’unitats de mesura d’espai, temps, energia. / Canvis d’unitats.

Tasca 
15 Realització d’unescalfament apropiat i coherent. / Ús de tècniques de tractament de la imatge digital.

Tasca 
16

Reconeixement de la diversitat social, cultural, afectiva i d’opcions religioses i laiques que es manifesten en el
nostre entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia cap a formes de vida diferents als
propis. / Participació en la reflexió i interacció oral del grup sobre la temàtica tractada./ Producció d’un text
escrit amb intenció d’exposar la opinió/ns del grup.

Tasca 
17

Cooperació en les funcions atribuïdes en un equip per a la consecució d’objectius comuns. / Valoració de
l’esportivitat per sobre de la consecució de resultats. / Respecte envers les diferències individuals. / Pràctica de
situacions reals de joc per a l’aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris d’esports individuals i
col·lectius.

CALENDARI AMB LA DISTRIBUCIÓ SETMANAL


