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SORTIDA DE TREBALL DE SÍNTESI 

Torrefarrera 7 de febrer de 2012 

QUÈ ÉS EL TREBALL DE SÍNTESI? 
 

El treball de síntesi és un conjunt d'activitats interdisciplinàries, concebudes 

per comprovar si s'han aconseguit, i fins a quin punt, els objectius establerts en 
les diverses àrees curriculars. 
És un treball que fomenta el treball en grup, la recerca i la relació amb 
l'entorn. 
L'alumne haurà de demostrar: capacitat d'autonomia en l'organització del seu 
treball individual, i capacitat de cooperació en el treball d'equip  

 
QUIN TREBALL DE SÍNTESI FAREM? 

El treball de síntesi que els seus fills duran a terme, l’hem anomenat “Les Valls 
d’Àneu: Art i natura” i com ja sabeu anirem a aquesta zona del Pallars Sobirà 
els dies 13, 14 i 15 de febrer. 

 
HORARIS I ACTIVITATS 
 
Dilluns 13 
 

 Sortida de l’Institut de Torrefarrera a les 8 del matí 
 Visita guiada al castell de Mur i Col·legiata de santa Maria (Guàrdia de 

Tremp). Per arribar al castell de Mur cal fer una aproximació a peu, per 
tant, cal portar el calçat adequat per fer aquesta activitat. 

 Activitat de tarda: visita a la formatgeria “La peça d’Altron” on ens 
explicaran el procés d’elaboració del formatge. 

 Activitat al vespre: Elaboració d’un dossier sobre el romànic català. 
 

Dimarts 14 
 

 Activitat de matí-tarda: Pràctica d’esquí. 
 Activitat al vespre: passejada pel bosc (observació de l’ecosistema alpí). 

 
 
Dimecres 15 
 

 Activitat de matí-tarda: Pràctica d’esquí. 
 Activitat de tarda: Tornada a casa . 
 Arribada a les 20h aproximadament a l’institut Joan Solà. 
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MATERIAL GENERAL 
 

 Esmorzar/dinar primer dia (dinarem un cop acabada la visita al castell de 
Mur) 

 Targeta sanitària 

 Motxilla o bossa  

 Pijama 

 Necesser 

 Calçat còmode (esportiu i/o botes de muntanya) 

 Tovallola  
 
MATERIAL ESQUÍ 

 Anorac 

 Pantalons d’esquí 

 Folre polar i samarretes 

 Guants d’esquí 

 Ulleres de sol 

 Buff 

 Mitjons alts 

 Crema solar i protector de llavis 

 Obligatori l’ús del casc (inclòs en el lloguer del material d’esquí) 
 

NORMES BÀSIQUES 
 

 Cal  comportar-se adequadament en tot moment respectant l’entorn i 
les persones 

 Cal mantenir una actitud positiva i participativa 

 Ser puntual  

 El centre no es fa responsable dels objectes de valor, diners o aparells 

electrònics que portin els nois/ies. 

 No es pot fumar, beure alcohol, etc. 

 Els mòbils només es podran utilitzar a partir del moment que els 

professors ho indiquin. En cap cas se’n farà ús durant els desplaçaments 
o les activitats pròpies del crèdit de síntesi. 

 Si hi hagués alguna falta greu de comportament es podria expulsar 

l’alumne/a de la sortida i els pares l’haurien de venir a buscar.  

 Si algun noi/a s’emporta algun tipus de medicació o bé pateix algun 
problema de salut cal que es comuniqui al professorat per escrit. 

 
 


