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Centre: Setmana del Crèdit de Síntesi 1r d'ESO
Enviada per vgrau el 05/Abr/2017 - 11:30

Del 3 al 7 d’abril els alumnes de 1r d’ESO realitzaran el crèdit de síntesi.
El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen una feina
interdisciplinària que afavoreix la integració de coneixements i el treball en equip. Durant el treball de síntesi
l’alumnat ha de demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de
cooperació i col·laboració en el treball en equip.
El tema del crèdit de síntesi de 1r d’ESO és MANRESA, LA NOSTRA CIUTAT.
Gairebé totes les matèries del currículum participen en el crèdit de síntesi i per aprofundir en la recerca es
realitzaran diverses activitats fora del centre.

El dimarts 4 d’abril ( 1r ESO B i 1r ESO D) i el dimecres 5 d’abril ( 1r ESO A i 1r ESO C) aniran amb autocar fins
als Aiguamolls de la Bòbila i faran una caminada per la sèquia fins al Parc de l’Agulla. Al parc participaran entre
altres activitats, en la visita al centre d’interpretació de la Sèquia. La tornada des del parc fins a l’institut, serà
caminant. Aquest dia haurien de portar roba i calçat esportiu.
Des de l’àrea de ciències experimentals es farà el taller “La vida en una gota d’aigua” al Parc de la Sèquia de
Can Font. Aquests tallers es faran el dimarts 4 d’abril ( 1r ESO A i 1r ESO C ) i el dimecres 5 d’abril ( 1r ESO B i
1r ESO D).
El dijous 6 d’abril, l’Oriol Farré, del grup “ Els Gossos”, farà un taller als alumnes de 1r d’ESO, per ensenyar-los
com ha sigut el procés de composició de la cançó sobre Manresa, “ La llum que portes dins”.
El cost de totes les activitats del crèdit de síntesi és de 12 euros.
Caldrà lliurar el treball el dia 24 d’abril. La presentació oral serà durant la setmana del 24 al 28 d’abril davant
d’un tribunal format per dos professors.
Sabem que és una setmana especial i agraïm a les famílies la col·laboració perquè el treball es desenvolupi amb
èxit.
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