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ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI 
 
 

• Introducció 

El	 treball	 de	 síntesi	 (TS)	 és	 format	per	un	 conjunt	d'activitats	d'ensenyament	 i	 aprenentatge	
que	 impliquen	una	 feina	 interdisciplinària	afavoridora	de	 la	 integració	de	coneixements	 i	del	
treball	en	equip,	tant	per	part	de	l'alumnat	com	del	professorat.		

Aquestes	activitats	estan	concebudes	per	avaluar	el	grau	d'assoliment	de	les	competències	de	
cada	àmbit	i	de	les	competències	transversals.	El	treball	de	síntesi	ha	de	servir	per	enfortir	el	
treball	en	el	centre	de	les	competències	transversals	de	l'àmbit	digital,	personal	i	social.		

Durant	 el	 treball	 de	 síntesi	 l'alumnat	 haurà	 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. 

 

• Horaris 

El	 treball	de	síntesi	es	 realitzarà	 íntegrament	 la	 setmana	de	 les	colònies	 (diferent	per	a	cada	
nivell	d’ESO)	i	al	tornar	a	l’institut	es	farà	l’exposició	oral	de	la	feina	realitzada.	

Primer	d’ESO:	setmana	del	7	al	10	de	març	de	2017	al	CdA	d’Empúries,	i	tribunal	el	dilluns	
13	de	març.	
Segon	d’ESO:	setmana	del	2	al	5	de	maig	de	2017	al	CdA	de	Boí,	i	tribunal	el	dilluns	8	de	
maig.	
Tercer	d’ESO:	setmana	del	21	al	24	de	març	de	2017,	Caminant	per	la	comarca,	i	tribunal	
el	dilluns	27	de	març.		

Els	 alumnes	 que	 no	 assisteixin	 a	 les	 sortides,	 aquella	 setmana	 faran	 el	 treball	 de	 síntesi	 al	
centre	seguint	l’horari	marc	però	amb	una	reorganització	dels	professors	que	entren	a	l’aula;	
també	caldrà	tenir	en	compte	que	el	dia	en	què	variarà	més	l’horari	serà	el	de	les	exposicions	
davant		dels	tribunals	del	TS.	

	

• Metodologia de treball 

Els	alumnes	treballaran	en	grups	de	4	persones	(excepcionalment	de	5	o	3)	del	mateix	curs,	per	
tant,	 no	 han	 de	 ser,	 necessàriament,	 del	 mateix	 grup	 classe.	 Aquests	 grups	 s’han	 d’haver	
constituït	prèviament	a	l’hora	de	tutoria.		

	

o GRUPS	QUE	ES	QUEDEN		AL	CENTRE	

Estaran	tots	els	grups	en	una	aula	del	seu	curs	corresponent.	

Tindran	el	treball		de	síntesi	penjat	en	el	curs	de	tutoria	al	Moodle	Àgora	i	també	una	còpia	en	
paper	per	grup.	

Cada	 professor/a	 s’encarregarà	 d’explicar	 als	 alumnes	 com	 vol	 que	 li	 entreguin	 la	 feina	
proposada	(quan,	en	quin	format,	on...)	

Hauran	 de	 portar	 l’ordinador	 cada	 dia	 i	 aniran	 fent	 el	 treball	 de	 manera	 autònoma,	 però	
aprofitant		que	hi	hagi	el	professor	responsable	l’activitat	per	preguntar-li	dubtes.	



Si	 cal	un	material	específic	per	a	 realitzar	alguna	activitat,	 s’haurà	de	comunicar	als	alumnes	
amb	suficient	antelació	(retoladors,	colors,	calculadores,	tisores,	cola,	cartolines,	ampolles...).	

	

o GRUPS	QUE	VAN	AL	CAMINANT	

Tindran	una	fotocòpia	en	paper	de	les	activitats	que	hagi	preparat	el	nostre	professorat		i	que	
han	de	fer	allà	(una	per	grup).	El	professorat	portarà	el	material	necessari	per	alguna	activitat	
en	concret.	

Els	alumnes	de	3r	d’ESO	hauran	de	portar	el	mòbil	perquè	el	poden	necessitar	per	a	realitzar	
algunes	activitats.	

	

	
ACTIVITATS	TREBALLADES	AL	TREBALL	DE	SÍNTESI	CAMINANT	PER	LA	COMARCA	(3r	ESO)	

	
	

• Tribunals del treball de síntesi a 3r d’ESO	

	

8:00	a	11:00h	

Acabar	els		treballs	i	les	tasques	pendents.	El	professorat	que	estigui	
amb	els	alumnes	vetllarà	perquè	organitzin	bé	les	tasques	i	adjuntin	
les	portades	si	calen	correctament	a	cada	treball	que	s’hagi	de	lliurar	
al	professorat.	

11:00	a	11:30h	 PATI	

11:30	a	12:30h	
Preparar	 la	 presentació	 de	 les	 activitats	 que	 s’han	 fet	 durant	 el	
treball	de	síntesi,	tant	els	alumnes	que	han	anat	al	Caminant	com	els	
que	s’han	quedat	a	l’institut.	

12:30	a	14:30h	

TRIBUNALS	 i	 qüestionari	 individual	 de	 valoració	 del	 TS	 en	 línia	 que	
trobaran	al	Moodle.	 Els	professors	que	avaluïn	els	 tribunals	 tindran	
una	rúbrica	per	tal	de	qualificar	els	alumnes.	
Es	 disposarà	 de	 15	min.	 aproximadament	 per	 a	 l’exposició	 de	 cada	
grup.	
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• Com	ha	de	ser	la	presentació?	

Haurà	d’anar	acompanyada	d’un	suport	digital	on	el	alumnes	ens	mostraran	 les	experiències	
viscudes	 durant	 el	 TS,	 poden	 fer	 una	 presentació	 de	 diapositives	 (PowerPoint,	 Impress,	
Keynote...),	també	poden	utilitzar	altres	formats	com	vídeos,	àudios,	blocs...	

	

• Avaluació del tribunal del Treball de Síntesi 

El	professorat	valorarà	diferents	ítems	de	la	presentació	amb	un	dels	qualificatius	següents:		

GENS	–	POC	–	SUFICIENT	–	BASTANT	–	MOLT	
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• Sistema d’avaluació 

Es	 realitzarà	 una	 primera	 valoració	 en	 cada	 activitat	 que	 es	 faci	 durant	 el	 Caminant	 en	 el	
moment	de	la	seva	realització,	per	part	del	professor	responsable.		Després	l’	equip	docent	es	
reunirà	per	posar	una	nota	consensuada	que	valori	tot	el	treball	fet	durant	aquests	dies	tant	a	
nivell	individual,	com	a	nivell	de	grup.	

Les	activitats	que	hagin	de	ser	lliurades,	es	recolliran	en	el	moment	de	l’exposició	com	a	molt	
tard,	o	seran	recollides	pel	professor	responsable	com	que	ell		ho	consideri	oportú.	

En	les	activitats	en	format	paper,	per	facilitar	el	traspàs	de	material,	el	primer	full	de	qualsevol	
activitat	que	lliuri	l’alumne/a	ha	de	tenir	el	seu	nom,	el	nom	de	l’activitat,	el	nom	del	professor	
responsable	i	els	integrants	del	grup.	

La	nota	final	del	treball	de	síntesi	sortirà	de	la	següent	ponderació:	

o 25%	de	la	exposició	oral.	
o 55%	de	la	nota	de	les	activitats	desenvolupades.		
o 25%	actitud.	

Pel	que	fa	 la	nota	d’actitud,	els	professors	que	acompanyin	els	alumnes	al	Caminant	posaran	
una	 nota	 individual	 segons	 el	 comportament	 dels	 alumnes	 durant	 l’estada,	 valorant	 el	
comportament,	 l’interès	 i	 la	participació	en	 les	diferents	 activitats	planificades.	 També	 s’han	
preparat	unes	graelles	per	valorar	les	diferents	tasques:	parar	i	desparar	la	taula,	servir	menjar,	
neteja...		

Pel	que	fa	als	alumnes	que	es	queden	a	l’institut,	els	professors	que	entrin	a	l’aula	del	TS	faran	
la	valoració	de	l’actitud	durant	aquests	dies.	



La	 qualificació	 del	 treball	 de	 síntesi	 es	 computa	 dins	 de	 la	 qualificació	 del	 bloc	 de	matèries	
optatives,	 sent	 aquesta	 qualificació	 la	 mitjana	 aritmètica	 arrodonida	 fins	 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/a	 al	 llarg	 del	 curs,	 de	 l'altra	 (	 s’aprofita	 per	
recordar	que,	a	efectes	de	promoció,	el	bloc	de	matèries	optatives	es	considera	com	una	única	
matèria).	

	

• Temes 2017	

Els	temes	a	cada	nivell	són	els	següents:	

• 1r	ESO:	Empúries	/	La	ràdio	
• 2n	ESO:		Romànic	i	natura/	La	ràdio	
• 3r	ESO:	Caminant	per	la	comarca/TS	centre	

	
• Coordinació 

Per	qualsevol	dubte	en	relació	amb	els	treballs	poseu-vos	en	contacte	amb	els	coordinadors	de	
nivell	o	la	direcció	del	centre. 
 
 
	

 
	
	 	



DIMARTS  
En	arribar	al	Càmping	de	la	Llacuna,	després	de	muntar	les	tendes,	farem	les	activitats	
preparades	per	aquest	dia.	

Professora	responsable	de	les	activitats:	Susanna	Farré.	

	

1. ENS	RELAXEM	DESPRÉS	D’UNA	LLARGA	CAMINADA	

Farem	 una	 sèrie	 d’exercicis	 de	 cos	 i	 consciència	 per	 a	 recuperar-nos	 després	 d’una	
llarga	caminada.	

 

Relaxació	a	través	de	la	respiració.	

Un	dibuix	seria	més	o	menys:	

 

Fent	 aquest	 exercici	 hi	 estarem	
entre	5	i	10	min.	

	

 
 

 
 

 
 

Estiraments:	

	

En	farem	varis:	

a. Estirar	els	bessons.	

b. Estirar	isquiotibials.	

c. Estirar	adductors.	

d. Estirar	quàdriceps.	

e. Estirar	glutis.	

	

	

	

Estarem		entre	5	i	10	min.	comptant	fins	a	10	per	a	cada	exercici.	

	



Massatges	per	parelles		amb	pilotes	de	tennis:	

El	massatge	el	farà	primer	un	membre	de	la	parella	i	després	l’altre.	

Consisteix	en	posar-se	estirats	panxa	a	terra.	Es	comença	fent	una	sèrie	de	rotacions	
amb	 la	pilota	de	 tennis	a	 la	 zona	del	 trapezi,	baixant	per	un	costat	de	 la	 columna,	a	
continuació	 per	 la	 zona	més	 exterior	 del	 glutis,	 es	 baixa	 per	 la	 zona	 posterior	 de	 la	
cuixa,	cap	als	bessons	per	acabar	a	la	zona	plantar.	

Quan	s’ha	fet	tot	un	costat	es	comença	per	l’altre.	

Aquesta	activitat	anirà	dirigida	per	la	professora	i	quan	s’acabi,	el	primer	alumne	li	farà	
a	l’altre.	

La	durada	de	l’activitat	pot	ser	d’uns	10-15	min.	

	

Relaxació	asseguts	

Aquesta	última	part	consistirà	en	seure	tots	en	rotllana	i	posar	les	mans	com	si	ens	les	
anéssim	a	agafar	però	sense	tocar-se.	Per	exemple	l’esquerra	la	posaríem	mirant	avall	
sobre	 la	 dreta	 del	 company	 i	 la	 mà	 dreta	 mirant	 amunt	 sota	 l’esquerra	 de	 l’altre	
company.	

D’aquesta	manera	ens	anem	passant	 l’energia	virtualment:	amb	 la	mà	que	mira	avall	
“cedim	energia”	al	company	en	forma	de	“bola	energètica”	a	 l’hora	que	expirem		 i	 la	
“recollim”	amb	la	mà	que	mira	amunt	del	company	de	l’altre	costat,	molt	lentament	a	
l’hora	que	inspirem.	

Aquesta	última	activitat	durarà	uns	2-3	minuts	com	a	molt.	
 
POSEM-NOS A TREBALLAR!! 
 

 
	 	



2. CARACTERÍSTIQUES	FISICOQUÍMIQUES	DE	L’AIGUA	
Ens	 interessarà	 analitzar	 les	 aigües	 que	 hem	anat	 recollint	 de	 les	 diferents	 fonts	 per	
arribar	a	la	conclusió	de	si	les	podem	utilitzar	per	elaborar	sabó	artesanal	o	no.	

Quins paràmetres valorarem?     

v La temperatura                                              
v El pH o grau d’acidesa de l’aigua 
v Els nitrats i nitrits                                         
v La duresa 
v El cabal de l’aigua. 

Informació prèvia 

 

 
 

 

 
 

                                                                            



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ESTUDI DE L’AIGUA DE LES FONTS ANALITZADES 

 

CARACTERÍSTIQUES FÍSICO-QUÍMIQUES 

 

Nom de la font:  ______________________________________  

A. Temperatura  _______________ °C   

B. El pH  __________________  

 

C. Els nitrats (NO3
-) i nitrits (NO2

-) 

  
 

D. La duresa de l’aigua 

   
E. Cabal (anota també les dades per fer el càlcul) 

 

 

 

 

Nom de la font:  ______________________________________  

A. Temperatura  _______________ °C   

B. El pH  __________________  

C. Els nitrats (NO3
-) i nitrits (NO2

-) 

 

  
  



D. La duresa de l’aigua 

   
E. Cabal (anota també les dades per fer el càlcul) 

 

 

 

 

 

Nom de la font:  ______________________________________  

A. Temperatura  _______________ °C   

B. El pH  __________________  

C. Els nitrats (NO3
-) i nitrits (NO2

-) 

  
 

 

D. La duresa de l’aigua 

   
E. Cabal (anota també les dades per fer el càlcul) 

 

 

 

 

 

 

  



1. Expliqueu	com	heu	calculat	el	cabal	de	les	fonts.	Quina	en	tenia	més?	Quina	en	
tenia	menys?	

	

	

	

	

2. Què	ens	indica	el	resultat	de	pH	que	heu	obtingut?			

	

	

	

Quin	seria	un	pH	neutre?	Quina	substància	ho	té?	

	

	

	

3. Què	passaria	 si	una	 indústria	propera	aboqués	directament	al	 riu	 residus	que	
canviessin	 de	 cop	 el	 pH	 del	 medi?	 Quines	 conseqüències	 mediambientals	
tindria?	

	

	

	

4. Com	és	el	nivell	de	nitrats	trobats	a	la	vostra	mostra?	(Baix,	el	màxim	permès	o	
extremadament	alt?	

	

	

	

5. I	el	nivell	de	nitrits?	

	

	

	

6. Quin	tipus	d’aigua	és	la	que	té	la	font		:	tova,	una	mica	dura,	dura	o	molt	dura?	

	

	

	

7. Quina	és	la	sal	que	ens	ha	permès	mesurar	la	duresa	de	l’aigua?	

	



8. Què	comporta	una	aigua	molt	dura	per	a	l’economia	domèstica?	

	

	

	

9. És	tèrbola	o	transparent	l’aigua	que	has	analitzat?	

											A	què	creus	que	és	degut?	

	

	

	

10. 	Els	peixos,	com	les	persones,	necessiten	oxigen	per	respirar.	

															

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Analitzeu	el	gràfic	que	se	us	presenta	i:	

a)	comenteu	el	que	s’observa	

	

	

	

	

	

b)	expliqueu	per	què	és	tan	perjudicial	que	les	fàbriques	aboquin	aigua	calenta	
als	rius	i	als	embassaments.	

	

	

	

	 	



ANOTEU	LA	CONCLUSIÓ	A	LA	QUE	HEU	ARRIBAT	QUANT	A	LA	QUALITAT	DE	L’AIGUA	
PER	ELABORAR	SABÓ:	

	

	

	

	

	Vinga	ànims	campions!!!	

	

	
	
 
 
 

Tasca	prèvia	(sí/no	i	quina)	
Portar		3	ampolles	de	33cL	buides	i	retolador	per	
identificar-les.	
Portar	màrfega	

Requeriments	pel	
funcionament	(ordinador,	
aula	específica,	material	
especial...)	

Caldran	tires	reactives	de	pH,	nitrits	/	nitrats	,	
carbonats	i	termòmetres	(ho	portarà	el	centre)	
Pilotes	de	tennis	(aprox.	15)	
Garrafa	buida	d’aigua.	

Desenvolupament	de	la	
tasca	a	l’aula	

Pràcticament	totes	les	activitats	es	realitzen	en	
ruta.	

Objectius	
	

Realitzar	l’estudi	de	les	condicions	físico-
químiques	i	biològiques	de	l’aigua	de	les	fonts	i	
interpretar-ne	els	resultats.	
Aplicar	coneixements	apresos	durant	el	curs	
amb	d’altres	de	nous	sorgits	del	contacte	amb	la	
natura.	
Interpretar	la	informació	presentada	en	gràfics.	
Buscar	informació	selectiva.	
Fer	càlculs	de	cabals.	
Entrar	en	harmonia	amb	la	natura	fent	exercicis	
de	respiració	i	relaxació.	
Treballar	en	equip.	

 
 



DIMECRES 
 

Seguim	caminant	i	en	arribar	al	Castell	de	la	Llacuna	farem	el	següent:	

Professora	responsable	de	l’activitat:	Íngrid	Caubet	

	

1. Castell	de	Vilademàger	(La	Llacuna)	

El	Castell	medieval	era	una	fortalesa	i	un	habitatge	alhora.	El	senyor	feudal	vivia	amb	la	
seva	família	i	els	seus	servents.	Els	soldats	defensaven	el	Castell	i	les		terres	del	senyor	
feudal	 .	 El	 lloc	 de	 construcció	 d’un	 Castell	 	 es	 triava	 tenint	 en	 compte	 una	 situació	
dominant	 del	 terreny	 per	 controlar	 	 els	 camins	 i	 les	 terres	 del	 seu	 voltant.	 Les	
construccions	que	 formaven	 	part	del	Castell	 anaven	 	 creixent	 amb	els	 anys	 ,	 ja	que	
s’afegien	noves	parts	(	torres	,	muralles…)	segons	les	necessitats		del	senyor	feudal	i	el	
seu	poder.	

	

	

	

Busca	les	següents	parts	del	Castell	i		fes-ne	una	fotografia		

1.	Construcció	cilíndrica	o	prismàtica	més	alta	que	ampla,	aïllada	o	sobresortint	d’una	
edificació,	feta	per	protegir	el	castell.		

2.	Conjunt	de	murs	que	formen,	una	barrera	per	protegir	el	castell.	

3.	Edifici	consagrat	al	culte	catòlic,	a	un	culte	cristià,	dedicat		a	Sant	Pere.	

La primera notícia d'aquest castell 

data de 987, quan formava part de 

la línia de defensa del Penedès. La 

fortificació va ser propietat de la 

casa comtal de Barcelona,  després 

de passar per mans de les famílies 

Gurb-Queralt i Cervelló, va acabar  

als Vilademàger, que durant segles 

van ser-ne els autèntics propietaris. 



4.	 Tira	 de	 terreny	 més	 o	 menys	 ampla	 que	 va	 d’un	 indret	 a	 un	 altre	 disposada	
expressament	per	a	transitar-hi.	(	permet	l’accés	a	l’església	)	

5.	 Obra	 d’ornamentació	 d’estil	 Romànic	 amb	 què	 es	 realça	 la	 porta	 o	 la	 façana	
principal	de	certs	edificis	sumptuosos.	

6.	 Prolongació	 per	 sobre	 de	 la	 teulada	 d’una	 de	 les	 parets	 d’una	 església	 o	 paret	
construïda	sobre	la	teulada	damunt	l’arc	toral,	que	presenta	una	o	diverses	obertures	
per	a	allotjar-hi	les	campanes.	

	

2. Vendre	el	sabó	

A	 la	 tarda,	 després	 de	 dinar,	 quan	 ja	 estem	 a	 Penyafort,	 farem	 uns	 poliedres	 per	
empaquetar	el	sabó.	L’activitat	és	la	següent:	

Professora	responsable	de	l’activitat:	Lurdes	Castella	

Material	

Cada	membre	del	grup	ha	de	portar:	

• dues	cartolines	originals,	mida	DINA4.	

• Un	paper	de	seda	(qualsevol	color)	

• 1	tisores	

Cada	grup	ha	de	tenir:	

• 1	tub	de	pega.		

Introducció	

Al	nostre	poble	hi	ha	una	fira	de	productes	artesans	i	voldríem	organitzar	una	parada	
amb	els	nostres	sabons.	Ens	 falta	trobar	un	embolcall	original	per	atraure	els	clients.	
Hem	 pensat	 construir	 poliedres	 per	 tal	 de	 veure	 i	 experimentar	 quin	 pot	 ser	
l’empaquetatge	més	original	i	factible	pel	nostre	producte.		

 



Tasca	1:	Fabriquem	poliedres	per	empaquetar	pastilles	de	sabó	
	

• A	partir	de	la	cartolina	de	cartó	que	porteu	realitzeu	els	5	sòlids	i	completeu	la	
següent	taula:	

• Al	Annex	hi	podeu	trobar	les	plantilles	per	fer	construir	els	poliedres.		
										(	realitzeu	fotografies	del	procés	de	muntatges	per	l’exposició	final)	
	

Poliedre	 Cares	 Vèrtex	 Arestes	

cub	 6	 8	 12	

	 	 	 		

	 	 	 		

	 	 	 		

	 	 	 		

	
a) Hi	 ha	 una	 relació	 entre	 aquests	 nombres?	 (recorda	 el	 teorema	 d’Euler	 sobre	

políedres)	
	
	
	
	

b) Quina	de	les	figures	construïdes	faríeu	servir	per	empaquetar	el	vostre	sabó	?	
	
	
	
	
	

c) Realitza	 un	 dibuix	 de	 com	 es	 realitzaria	 l’apilament	 de	 poliedres	 per	 la	 seva	
distribució?	

	
	
	
	

	 	



Tasca	2:	Preu	del	sabó	
	
Construcció	de	les	caixes	
Una	empresa	“Poliedrecom”	ens	 realitza	el	muntatge	de	 les	 caixes	amb	 les	 següents	
condicions:	

• Taxa	de	posada	en	funcionament	de	la	màquina	:	5€	
• Cost	de	construcció:		1€/poliedre	
• Matèria	primera	:	1,30€/poliedre.	

	
Una	altra	empresa	“Fastpoliedre”	fa	la	següent	oferta:	

• Taxa	de	posada	en	funcionament	de	la	màquina	:	0€	
• Cost	de	construcció:		0,95€/poliedre	
• Matèria	primera	:	1,40€/poliedre.	

	
a. Completa	la	següent	taula	

	

Nº	poliedres	 5	 10	 15	 20	

Cost	amb	“Poliedrecom”	 	 	 	 	

Cost	amb	“	Fastpoliedre”	 	 	 	 	

	

b. Explica	raonadament	a	partir	de	quants	poliedres	començarà	a	ser	més	barata	
la	companyia	“Fastpoliedre”.	

										(nota:	has	de	fer	servir	expressions	algebraiques)		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	



c. A	partir	de	la	resposta	de	l’exercici	anterior	(part	b)	realitza	una	estimació	de	
la	 quantitat	 de	matèria	 prima	que	necessitarem	per	 realitzar	 tal	 quantitat	 de	
sabó.	

	
Completa	la	següent	taula:	

	

Ingredients	 1	pastilla	de	sabó	 _____	pastilles	de	sabó		

Sosa	 6,6	g	 	

Oli	 16,7	ml	 	

Aigua	 50	ml	 	

	

d. Recerca	el	preu	dels	 ingredients	de	 sabó	 i	 calcula	a	quin	preu	s’ha	de	vendre	
cada	pastilla	per	obtenir	un	benefici	del	10%	per	pastilla.		

	

Ingredients	 Preu	 Preu	/	pastilla	

Sosa	 	 	

Oli	 	 	

Aigua	 	 	

	

Recorda	incloure	el	preu	de	fabricació	de	cada	caixa	al	preu	final	del	sabó.	El	nombre	de	
pastilles	de	sabó	que	fabriquem	és	el	resultat	de	l’exercici	de	l’apartat	b.	

	

e. Quin	és	el	preu	final	de	cada	pastilla	de	sabó	si	s’ha	d’aplicar	el	21%	d’IVA.	
	

	
	 	



En	acabar	aquesta	activitat,	tindreu	una	estona	per	preparar	la	vostra	història	de	por:	
	
	

3. ESCENA	TEATRAL	DE	MIEDO	

Professora	responsable	de	l’activitat:	Pili	Vela	

	

Los	 alumnos	 se	 inventarán	 y	 redactarán	 una	 pequeña	 representación	 teatral	 de	
miedo	en	lengua	castellana.	Durante	la	noche	que	estén	en	Penyafort,	representarán	
la	escena	ante	 todos	 los	 compañeros	y	profesores.	Además	de	escribir	 la	historia	de	
terror,	podrán	utilizar	otros	recursos	para	provocar	el	miedo,	como	pinturas,	disfraces,	
música…	

En		definitiva,		crear		un		ambiente		“terrorífico”,		para		la		escenificación		del	relato.	El	
día	de	la	presentación	del	TS,	 los	alumnos	deberán	entregar	la	redacción	por	escrito	
de	la	obra.	También	podéis	grabaros	y	mostrar	vuestro	trabajo	ante	el	tribunal	el	día	
de	la	exposición.	

	

	

  



DIJOUS	

 

Ja	és	DIJOUS,	mentre	camineu	haureu	de	recollir	herbes	aromàtiques	per	fer	el	sabó.	

En	arribar	a	Berea,	després	de	dinar:	

	

1. FEM	SABÓ!	

Professora	responsable	de	l’activitat:	Pilar	Rodríguez 

Introducció 

La	 preparació	 del	 sabó	 és	 una	 de	 les	 reaccions	 químiques	 més	 antigues	 que	 es	
coneixen;	probablement	la	segona,	després	de	la	fermentació	del	most	per	obtenir	el	
vi.	
Els	grecs	 i	els	romans	ja	el	coneixien	-	s’han	trobat	restes	d’una	fàbrica	de	sabó	a	 les	
excavacions	de	Pompeia	-	i	segurament	el	feien	servir	com	a	cosmètic.	
Més	tard	i	durant	segles,	l’elaboració	del	sabó	va	esdevenir	una	feina	casolana	en	què	
s’utilitzaven	com	a	matèries	primeres	cendres	vegetals	i	greixos	animals	o	vegetals.	
A	 la	segona	meitat	del	segle	XIX,	quan	el	químic	belga	Solvay	va	descobrir	el	mètode	
per	obtenir	sosa	a	baix	preu,	es	va	industrialitzar	el	procés	de	fabricació	del	sabó	i	es	va	
popularitzar	el	seu	ús.	
Actualment	es	coneix	a	la	perfecció	el	procés	químic	de	formació	del	sabó;	això	ha	fet	
que	 la	 indústria	sabonera	hagi	millorat	 la	seva	tecnologia	 i	 la	qualitat	dels	productes.	
Avui	dia	podem	trobar	sabons	de	tota	mena:	de	tocador,	per	a	nadons,	farmacèutics,	
desinfectants,	etc.	
 

Fabricació del sabó 

El	sabó	que	farem	al	 laboratori	de	física	 i	química	 i	que	podràs	fer	a	casa	serà	el	“de	
tota	la	vida”,	el	més	eficaç	per	treure	les	taques	de	greix	de	qualsevol	teixit.		
El	sabó	es	produeix	a	partir	d’una	reacció	química	anomenada	saponificació.	
Aquesta	reacció	química	es	pot	esquematitzar	de	la	manera	següent:	
 

Greix    +    àlcali      à     sabó    +    glicerina 
 
Per	fer	el	sabó	de	rentar	la	roba	s’acostuma	a	utilitzar,	com	a	greix,	l’oli	d’oliva	i	la	sosa	
càustica,	com	a	àlcali.	
Per	 fer	 sabons	 de	 tocador	 i	 medicinals	 s’utilitzen	 altres	 olis	 com	 l’oli	 de	 palma,	 el	
d’ametlla	o	el	de	coco	i	s’hi	afegeixen	colorants,	perfums,	desinfectants,	etc.	



La	 glicerina	 que	 s’obté	 queda	 barrejada	 amb	 l’aigua.	 Industrialment	 es	 recupera	 i	
s’aprofita	per	a	diferents	usos. 
 

Material 

- Guants	
- Balança	
- Proveta	
- Vidre	de	rellotge	o	placa	de	Petri	
- Espàtula	o	cullera	
- 2	recipients	de	vidre	de	150	ml	
- Vareta	de	vidre	
- Oli	d’oliva	usat	(el	reciclarem)	
- Sosa	càustica	
- Aigua	
- Motlle	de	cartró	per	posar-hi	el	sabó	
- Paper	de	film	
- Herbes	aromàtiques	recol·lectades	en	el	transcurs	del	treball	de	síntesi	

Abans	de	començar,	tingueu	tot	el	material	preparat	damunt	la	vostra	taula	de	treball.		
Cal	tenir	present	que	la	sosa	càustica	és	corrosiva	i	durant	tot	el	
procés	 haurem	 de	 fer	 servir	 guants	 i	 per	 evitar	 riscos	
innecessaris.	A	més,	evitarem	respirar-ne	els	vapors	i	treballarem	
amb	les	finestres	obertes.	En	barrejar	la	sosa	i	l’aigua	es	desprèn	
moltíssima	calor,	el	recipient	pot	assolir	els	90ºC,	evitarem	tocar-
lo.	
 

Procediment experimental 

1. Poseu-vos	els	guants	i	les	ulleres	de	seguretat.	
2. Peseu	6,6	g	de	sosa	càustica	en	el	vidre	de	rellotge.	
3. Mesureu	amb	la	proveta	16,7	mL	d’aigua	i	poseu-los	en	el	recipient	de	vidre.	
4. Mesureu	amb	la	proveta	50	mL	d’oli	usat(si	és	molt	brut	l’haurem	de	filtrar).	
5. Folreu	el	motlle	amb	paper	de	film.	
6. 			 Aboqueu	la	sosa	sobre	l’aigua	(mai	al	revés).	No	respireu	els	vapors	ni	

toqueu	 el	 recipient	 perquè	 aquest	 procés	 allibera	 molta	 energia.	
Remeneu	suaument	amb	la	vareta	de	vidre.	

7. Un	cop	ja	s’hagi	dissolt	tota	la	sosa,	sense	parar	de	remenar,	afegim	l’oli	poc	a	
poc.	És	important	no	deixar	de	remenar	en	cap	moment,	i	fer-ho	sempre	en	el	
mateix	sentit	de	gir	(caldrà	remenar	durant	uns	5	minuts).	
	



8. Quan	 la	 mescla	 ja	 hagi	 començat	 a	 espessir	 i	 assoleixi	 el	 punt	 de	 traça	 (ho	
sabreu	 perquè	 la	 traça	 queda	 marcada	 en	 remenar)	 ja	 podeu	 afegir-hi	 les	
herbes	aromàtiques	i	abocar	el	sabó	en	el	motlle	prèviament	folrat.	

9. Deixeu	quallar	el	sabó	durant	24	hores.	
10. Netegeu	tot	el	material	fet	servir	amb	unes	gotes	de	vinagre	i	sabó.	

	
Nota:	 passades	 24	 hores	 podem	 desemmotllar	 el	 sabó	 però	 caldrà	 deixar-lo	 curar	
durant	3-4	setmanes	abans	de	fer-lo	servir	per	tal	que	la	reacció	es	completi.	
 

Qüestions 

1. El	procés	d’elaboració	del	sabó	es	tracta	d’un	fenomen	físic	o	químic?	Perquè?	

	

2. Escriu	 la	 reacció	 química	 que	 té	 lloc	 durant	 el	 procés	 d’elaboració	 del	 sabó	 i	
identifica’n	els	reactius	i	els	productes.	

	

	

	

3. Quines	precaucions	hem	de	tenir	a	 l’hora	de	barrejar	 la	sosa	amb	l’aigua?	Per	
què?	

	

4. Què	és	el	punt	de	traça?	

	

5. Per	què	no	podem	fer	servir	el	sabó	just	després	d’haver-lo	elaborat?	

	

	

6. Per	què	neteja	el	sabó?	

	

	

7. Amb	quins	altres	lípids	podríem	fer	sabó?	

	 	



Mentre	feu	el	sabó	haureu	de	fer	la	següent	activitat:	

	

2. COM	FER	SABÓ.	TEXT	INSTRUCTIU	

Professora	responsable	de	l’activitat:	Carme	Prunera	

L’activitat	en	 llengua	catalana	està	basada	en	 la	confecció	d’un	 text	 instructiu	 (donar	
instruccions)	del	procediment	d’elaboració	de	sabó.	

D’una	banda	hem	d’escriure	els	ingredients	i	els	estris/aparells	que	utilitzarem.	

D’altra	banda,	a	mesura	que	es	va	elaborant	el	sabó,	caldrà	anar	apuntant	els	passos	
que	se	segueixen	i	posteriorment	es	redactarà	el	text	instructiu.	També	un	membre	del	
grup	haurà	de	 fer	 fotos	 	per	adjuntar-les	a	cadascun	dels	passos	 i	per	 tant	seguir	un	
ordre	fins	l’obtenció	del	sabó.	

La	presentació	serà	digital.	

	

CARACTERÍSTIQUES	PER	REDACTAR	UN	TEXT	INSTRUCTIU:	

El	text	instructiu	acompleix	les	següents	característiques:	

1. T’ensenya	com	has	de	fer	alguna	cosa	perquè	el	resultat	sigui	correcte.	

2. Les	frases	comencen	amb	un	verb	que	pot	ser:	

− un	imperatiu	(	poseu,	espereu…)	

− un	present	(agafa,	dóna…)	

− una	perífrasi	verbal	d’obligació	majoritàriament	(cal	agafar,	heu	de	posar…)	

3. Les	frases	són	curtes.	

4. El	 vocabulari	 és	 precís	 i	 específic,	 hi	 abunden	 els	 substantius	 i	 els	 pronoms	

febles	que	els	substitueixen.	Per	exemple	“agafeu	el	pa	i	dipositeu-lo”	

5. L’ordre	de	les	instruccions	és	fonamental.	

6. Les	 instruccions	 es	 lliguen	 amb	 connectors	 d’enllaç:	 	 “primerament,	 a	

continuació,	després,	finalment…”	

7. El	text	anirà	acompanyat	d’imatges	,	fotos	,	gràfics…	il·lustratius.	

	

	 	



EXEMPLE	D’ESTRUCTURA	DE	TEXT	INSTRUCTIU	(RECEPTA	DE	CUINA)	

		

Mousse de cafè 
INGREDIENTS		

− 7	rovells	d’ou																																																		
− 3	clares		
− 175	g	de	nata	muntada																																						
− 3	cullerades	de	Nescafè	
− 1	copeta	de	conyac.	

	

ELABORACIÓ	

(En	 aquest	 text	 els	 verbs	 en	 imperatiu	 estan	 subratllats,	 i	 els	 pronoms	 febles	 en	
negreta)	
	
Primerament	poseu	en	un	cassó	al	foc	el	sucre,	el	conyac	i	¼	de	litre	d’aigua.	Deixeu-ho	
coure	 a	 foc	 viu	 fins	 que	 obtingueu	 un	 almívar	 clar	 (10	minuts).	 A	 continuació	 bateu	
lleugerament	 els	 rovells,	 afegiu-hi	 el	 cafè	 dissolt	 en	 una	mica	 d’aigua	 i	 a	 poc	 a	 poc	
incorporeu-hi	l’almívar	sense	deixar	de	barrejar-ho.	Aboqueu	la	barreja	anterior	en	un	
cassó	i	poseu-ho	al	bany	maria	mentre	ho	barregeu	amb	la	batedora	de	muntar	clares.	
Després	quan	estigui	escumós,	retireu-ho	del	foc	i	continueu	batent-ho	fins	que	perdi	
l’escalfor	 afegint-hi	 la	 nata	 i	 barregeu-ho	 curosament	 i	 finalment	 poseu-hi	 les	 clares	
muntades	a	punt	de	neu.	
	

	
	
	 	



A	la	nit,	ho	passareu	d’allò	més	bé	amb	l’activitat	de	música:	
	
	

3. LA	CANÇÓ	DEL	CAMINANT	

Professor	responsable	de	l’activitat:	Sergi	Calvo	
	

Ø S’ha	d’inventar	la	lletra	d’una	cançó,	agafant	com	a	referència	qualsevol	música	
d’actualitat.	Per	tant,	es	tracta	de	canviar	la	lletra	d’una	cançó.	

Ø La	lletra	ha	de	fer	referència	al	“Caminant”:	anècdotes,	rutes,	paisatges,	cases	
de	colònies,	el	feixuc	que	és	caminar,	etc.	Obligatòriament	hi	haurà	d’haver	una	
estrofa	que	parli	del	sabó,	ja	que	és	una	de	les	activitats	que	es	realitzaran	en	
aquestes	colònies.		

Ø Caldrà	cercar	la	base	musical	de	la	cançó,	sense	la	veu,	i	assajar-la.		

Ø La	cançó	s’haurà	de	cantar	en	grup	en	una	actuació	musical	que	s’organitzarà	a	
les	colònies	(dijous	a	la	nit	a	Berea).		

Ø Els	grups	cal	que	portin	pel	dia	de	l’actuació:	

- Una	còpia	de	la	lletra	composada	pels	professors.	

- La	base	instrumental	(sense	la	veu)	en	un	pendrive.	

Ø També	 caldrà	 gravar	 la	 cançó	 amb	el	 programa	Audacity	 (o	 amb	alguna	 altra	
aplicació)		per	tal	d’ensenyar-la	el	dia	de	l’exposició	davant	el	tribunal.	

 
 

 
 

	
	 	



I	segurament	us	preguntareu,	no	hi	ha	cap	activitat	en	anglès?	Doncs	aquí	la	teniu:	
	

 
4. ENGLISH	ACTIVITY	

Professora	responsable	de	l’activitat:	Mònica	Artigas	
	
Write	a	description	of	one	of	the	days	of	the	“Caminant”.	

- Explain	the	weather	conditions	on	that	day.	

- The	different	landscapes	you	have	walked	through.	

- The	vegetation	you	have	seen:	trees,	plants,	etc...	

- What	you	have	done	from	the	morning	until	going	to	bed.	

Write	a	minimum	of	150	words.	

Hand	in	your	composition	to	the	following	email:	martiga8@xtec.cat	

Deadline:	Monday,	27th	of	March	

	

	

	

	


