
Trobada de primavera de Projectes 1r ESO 2019 
 
Estimades famílies de l’alumnat de 1r d’ESO. 
 
Us comuniquem que el proper dimarts 21 de maig de 2019 celebrarem a l’institut la 
“Trobada de primavera de Projectes 1r ESO 2019”, a les 18 hores i a la Sala d’Actes de 
l’institut. 
 
Aquesta trobada està pensada per tal de tenir un moment on l’alumnat, les famílies i el 
professorat puguem conversar amb cordialitat i calma sobre els estudis que, des de 
Projectes, han fet els estudiants de 1r d’ESO. 
 
Com sabeu, abans de la trobada, hem demanat als nois i noies, i a les famílies, la realització 
d’una activitat especial, feta a casa, per començar a fer la conversa sobre els estudis que 
voldríem continuar el dia 21 de maig: la “Consulta a famílies: Els estudis des de Projectes; 
1r semestre 2018 - 2019”.  
 
A hores d’ara el professorat de l’equip docent de Projectes analitza les respostes d’aquesta 
consulta per tal de millorar les condicions de possibilitat d’aprenentatge de tot l’alumnat, 
alhora que agraeix molt la participació de les famílies, participació que considerem d’un alt 
valor educatiu. 
 
A la trobada demanem també a tothom que, si és possible, s’aporti un platet d’algun tipus de 
menjar fet amb vegetals, tenint en compte que un dels eixos fonamentals del darrer projecte 
d’estudis ha estat “Les plantes que mengem”, molt centrat en el conreu de plantes faveres 
que hem fet a l’hort urbà de l’institut. Estem segurs que podrem gaudir d’un tast col·lectiu de 
plats fets amb plantes ben saborós! 
 
Tanmateix, és important que tingueu en compte que alumnat de Projectes de 1r es 
disposarà en “estands” de grups d’experts per explicar-vos, si així ho voleu, alguns dels 
aprenentatges fets que hem considerat que us poden interessar especialment, com ara:  
 

● 1.Escriure i editar allò escrit en format digital i comunicar-se mitjançant correu 

electrònic 

● 2. Compartir documents telemàtics 

● 3. Llegir un llibre en format electrònic. Comparar els avantatges i inconvenients entre 

la lectura en paper i la lectura electrònica 

● 4. Fer una presentació digital amb animacions 

● 5. Escriure, crear i distribuir un audiollibre electrònic propi. Fer una emissió 

radiofònica tipus podcast i publicar-la en internet. 

● 6. Utilitzar un full de càlcul 

● 7. Fer conreu agrícola de proximitat 

● 8. Localitzar llocs al món i a l'univers 

https://agora.xtec.cat/iesm-jmzafra/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=263246
https://agora.xtec.cat/iesm-jmzafra/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=263246


● 9. Utilitzar realitat augmentada 

● 10. Dissenyar i fabricar objectes al taller de tecnologia i amb eines digitals (impressió 

3D) 

Esperem que us interessi tot plegat i que pugueu assistir a aquesta trobada, que també ens 

permetrà celebrar la integració definitiva dels nois i noies als estudis de l’ensenyament 

secundari a l’institut. 

Rebeu una salutació ben cordial. 

L’equip docent de Projectes 1r d’ESO 

 


