TREBALLS DE SÍNTESI
CURS 2018-2019
ORIENTACIONS GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DEL
TREBALL DE SÍNTESI

ORIENTACIONS GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DEL
TREBALL DE SÍNTESI
CURS 2018 – 2019

ÍNDEX

1.

QUÈ ÉS EL TREBALL DE SÍNTESI (TS) ...................................................................................................... 3

2.

HORARI SETMANA TS............................................................................................................................ 3

3.

CÒM S’ORGANITZA EL TREBALL DE SÍNTESI ......................................................................................... 4

4.

CÒM S’AVALUA EL TREBALL DE SÍNTESI ............................................................................................... 4

5.

L’EXPOSICIÓ ORAL................................................................................................................................. 5
5.1. Qüestions de caire general ................................................................................................................ 5
5.2. Orientacions vers el maquinari i programari per fer les presentacions ............................................ 5
5.3. Orientacions per fer les exposicions .................................................................................................. 6

2

1. QUÈ ÉS EL TREBALL DE SÍNTESI (TS)

Ara que ja esteu a punt d’acabar el curs pel que fa a les diferents matèries, us queda una última
feina abans de vacances: el Treball de síntesi (TS).
Aquest treball, que es fa en els cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO, us conduirà a la realització d’un
dossier que gira en torn a un tema determinat:


1r ESO:
 Ésser humà, actor en el paisatge (Mines)
 Gavà, esser humà i natura (Institut)



2n ESO:
 La vida rural (Can Bajona)
 El medi rural (Institut)



3r d’ESO:
 Set de rodatge. Experiències audiovisuals
 Viatgem a Londres

L’elaboració del TS comporta fer un conjunt d’activitats que impliquen el lligam d’una manera
interdisciplinària d’un conjunt de coneixements que heu treballat durant el curs o en cursos
anteriors. També permet avaluar-vos vers uns objectius que el centre té establerts el en la seva
programació i, en particular, els objectius hi ha establerts en les diverses matèries del
currículum.

2. HORARI SETMANA TS
De forma general, l’horari que fareu de dimarts dia 11 de juny fins al dilluns dia 17 de juny serà
el següent:
08:30 h – 11:30 h
11:30 h – 12:00 h
12:00 h – 15:00 h

De dimarts 11 de juny a divendres 14 de juny
Treball en grup a les aules assignades
Pati
Treball en grup a les aules assignades

Dilluns 17 de juny
Exposicions orals a les aules assignades

Els alumnes que feu el TS a les Mines tindreu unes activitats programades durant els tres
primers dies que se us comunicaran i quedaran penjades a les aules de 1r d’ESO. El divendres
dia 14 de juny fareu el mateix horari que la resta de companys en el centre.
Els alumnes que feu el TS al Solsonès estareu els tres primers dies fora, i el divendres dia 14,
també fareu el mateix horari indicat en la taula superior.
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El dilluns 17 de juny es faran les exposicions orals. L’horari en que cada grup realitzarà la seva
exposició el tindreu en el suro de les vostres aules.

3. CÒM S’ORGANITZA EL TREBALL DE SÍNTESI
En aquest treball, que fareu en equip, també podreu continuar amb la metodologia aplicada
des de 1r d’ESO en la realització de treballs en grup. En cada grup classe s’organitzen grups de
treball de 3 o 4 alumnes que treballareu de manera autònoma.
De forma general durant els 4 primers dies us encarregareu de fer les activitats plantejades i de
deixar enllestit el dossier i les feines demanades. Alguns nivells en fareu activitats fora del
centre, com per exemple 1r d’ESO amb col·laboració de les Mines de Gavà i a 2n d’ESO durant
l’estada al Solsonès. L’últim dia, divendres, en fareu l’exposició oral del TS per grups.
Tindreu assignades unes aules en les quals fareu les feines durant els 4 primers dies i de la
mateixa forma també tindreu assignada un aula i un tribunal per fer l’Exposició oral.
Durant els 4 primers dies una persona per aula podrà sortir amb permís del professor a les
aules d’informàtica per cercar informació. El mecanisme de control serà una targeta que
haureu de portar i ensenyar-la al professor de guàrdia de les aules d’informàtica.

4. CÒM S’AVALUA EL TREBALL DE SÍNTESI
Per tal d’avaluar-vos el TS s’apliquen els següents ítems:
A. Autoavaluació 10%
B. B1. Dossier 50%
(a 3r d’ESO és activitat grupal i actitud)
B2. Actitud 10%
(a 3r d’ESO són activitats individuals)
C. Exposició oral 30%
Com veuràs té una gran importància que el treball que fareu en el dossier estigui ben fet i
acabat ja que és la meitat de la nota. També tindràs l’oportunitat, d’una forma responsable
d’autoavaluar la teva aportació en el treball en grup.
L’exposició oral té un pes d’un 30% de la nota global, i està a la seva vegada ponderada de la
següent forma:



30% de la nota l’obtindrà l’alumne d’una nota que obtindrà el grup
70% restant l’obtindrà l’alumne de la seva pròpia exposició oral
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5. L’EXPOSICIÓ ORAL
5.1. Qüestions de caire general
Ja hem comentat anteriorment que el dilluns 17 de juny els grups faran la seva exposició oral,
davant d’un tribunal format per tres professors del centre.
És molt important saber a quina hora teniu l’exposició (suro de l’aula) per arribar uns 10 minuts
abans al centre. Quan arribeu, se us indicarà un espai perquè espereu, per tant no cal que
estigueu a la porta de l’aula per tal de no molestar els companys que hi ha dins fent la seva
exposició. Heu d’estar a l’hora en punt a la porta de l’aula. No venir o arribar tard de manera
injustificada comportarà la pèrdua de l’avaluació d’aquesta part del TS. Quan acabeu marxareu
cap a casa.
Els tribunals dedicaran 20 minuts a cada grup pel que fa a l’exposició oral, que quedaran
repartits de la següent forma:




10 minuts per realitzar l’exposició (a 3r d’ESO hi ha 5 minuts més per visionat el
curtmetratge)
5 minuts per a la realització, si s’escau, de preguntes del tribunal.
5 minuts perquè el tribunal avaluï els diferents membres de cada grup.

En el cas de 3r d’ESO, els alumnes disposaran de 30 minuts en total.
5.2. Orientacions vers el maquinari i programari per fer les presentacions
En l’exposició oral davant de tribunal del divendres, els grups d’alumnes presentaran la feina
feta en un document de presentació de google mitjançant el seu compte de correu electrònic
d’insbruguers.cat.
Per realitzar les exposicions orals podeu utilitzar també presentacions fent servir el següent
software:



Power Point, o
Prezi. Atès que aquest programa es un software on line, si opteu per utilitzar-ho,
haureu de descarregar l’arxiu per tal d’anar més ràpid i evitar possibles incidències
amb la connexió de la xarxa. També podreu fent la vostra exposició fent servir
pòsters, murals, etc.

Hi ha dues possibilitats per portar físicament la presentació a l’institut:



Portar el vostre ordinador portàtil amb la presentació carregada.
Portar-la carregada en un llapis USB.

Aquí teniu algunes orientacions per realitzar la presentació sigui quin sigui el programa triat:
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-

-

-

Tria un disseny senzill i elegant.
Els colors són importants i han de ser homogenis en les diferents diapositives.
 Mateix color en títol, subtítols i text.
 Mateix color o disseny pel fons.
No carreguis de lletra les diapositives. Més de 6 o 7 línies pot ser contraproduent
Tria una font que sigui senzilla, clara i nítida. Evita fonts en cursiva o les que tenen bordes
decoratius com Times.
Els gràfics, dibuixos o il·lustració s’han de poder veure amb facilitat. Posar dades que no es
puguin veure pot se frustrant per l’auditori o en aquest cas pel tribunal. Per tan aquests
elements han de:
 Tenir una bona resolució. Les que s’han d’ampliar no queden bé.
 No utilitzar Cliparts d’Office.
Utilitza transicions equilibrades. El més important és el contingut, no la transició.
Si feu servir la reproducció automàtica us ajudarà a controlar el temps total de l’exposició.
Revisar l’ortografia i gramàtica. Si en teniu faltes d’ortografia l’exposició perdrà molt.

Aquesta feina la fareu per la tarda com deures. Si podeu avançar la feina, no la deixeu per
l’últim dia.

5.3. Orientacions per fer les exposicions
Ara que ja heu acabat el dossier i teniu acabada la presentació és molt important assajar la
presentació. Per fer-ho aquí teniu una sèrie d’observacions que us poden ser d’utilitat.

-

-

-

Un membre del grup ha de fer les presentacions dels companys i fer una petita introducció
del treball que es presenta.
 Bon dia, em dic…… Els meus companys són………El nostre treball està centrat……
Cal mirar a l’auditori, en aquest cas el tribunal.
Cal utilitzar un to de veu agradable i parlar amb una velocitat entenedora.
No llegir en la pantalla de reproducció el contingut de les diapositives.
Evitar tics: no tenir el bolígraf a la ma fent moviments cíclics, no pujar o baixar la màniga de la
camisa, no ficar-se i treure les mans de la butxaca, etc.
Assajar, varies vegades, la presentació per ajustar el temps i sobretot perquè els companys
ens puguin fer crítica sobre la pròpia actuació. D’aquesta forma podrem fer les rectificacions
que calgui.
El temps és molt important. No ajustar-ho pot anar en contra de l’exposició. Pot ser
perjudicial per a la valoració tant Fer una exposició de 5 minuts o que ens falti temps.
En acabar, donar les gràcies a l’auditori, en aquest cas al tribunal per la seva atenció.
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