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0. PRESENTACIÓ I ORGANITZACIÓ 

El Treball de Síntesi és un treball que realitzeu tots els alumnes de 1r, 2n i 3r 

d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). El treball de síntesi és una oportunitat 

per continuar aprenent a resoldre problemes, treballar cooperant, conrear 

l’autonomia i la creativitat! 

 

Amb aquest treball haureu de demostrar autonomia en l’organització del vostre 

treball individual. El treball de síntesi del segon curs de secundària tracta del 

nostre entorn immediat: el turisme a Torredembarra. 

 

La forma de treballar és diferent. Hi ha tot un seguit d’activitats, entre les que 

destaquen l’elaboració d’un tríptic informatiu i un far de cartolina.    

 

ALGUNS CONSELLS DE REDACCIÓ 

 Procureu fer un treball creatiu, que aporti alguna cosa nova. 

 Llegiu el dossier amb atenció i realitzeu el treball amb la màxima correcció i 

pulcritud. 

 Organitzeu-vos la feina i treballeu de manera ordenada, de principi a final 

  

REALITZACIÓ I ENTREGA DE LES TASQUES 

 

COM S’ENTREGA LA FEINA? 

DOSSIER 
INDIVIDUAL 

GOOGLE DOCS 

 

 
 

TRÍPTIC 
(Segons el 

programa CANVA) 
PDF compartit via 

drive 
 
 

 

Les activitats s’entregaran quan ens reincorporem al centre, la data exacta ja 

s’indicarà. Presentareu: 

 Un tríptic informatiu/turístic sobre Torredembarra en tres idiomes amb el 

programa CANVA: compartit via drive en format PDF. 

 El dossier d’activitats: document de google. 
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ACTIVITAT 1 
Obrim un document Google Docs 

 

Per a fer les activitats haureu d’anar guardant tota la feina que feu en un document 

Google Docs. Per aquest motiu, la primera tasca a realitzar és crear aquest 

document  i compartir-lo amb el Drive amb el tutor/a del teu grup classe. 

L’has d’anomenar: TdS2020-nom i cognoms de l’alumne/a. 

1. CONTEXTUALITZACIÓ 

ACTIVITAT 2 
Opinió sobre la publicitat i el turisme 

 

- Què n’opines sobre la publicitat en el món del turisme? Creus que és 

important?  

La Pluja d’idees (Brainstorming) és una tècnica de generació d’idees que 

consisteix a anotar el màxim nombre de paraules o grups de paraules relacionats 

amb el tema que es vol desenvolupar. Aquest material, un cop organitzat, 

permetrà redactar un text segons la tipologia escollida. 

 

PLUJA D’IDEES 

 

 

DOCUMENT DE GOOGLE DOCS – Copia l’enunciat que tens a sota en negreta i 

a continuació les idees que se t’acudeixin. Has d’anotar entre 5 i 1o idees/paraules 

clau 

- Activitat 1: Pluja d’idees 
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ACTIVITAT 3 
Vídeos turístics 

 

Visionar els següents vídeos i resoldre les preguntes plantejades a sota:  

Anunci 1 – Altafulla: Deixa’t Embruixar 

https://www.youtube.com/watch?v=L2fA30O8Jxk 

 

Anunci 2 – Catalunya és casa teva 

https://www.youtube.com/watch?v=oGB2W4wOJBo  

 

Anunci 3 - Turisme Cultural a Catalunya, Catalonia, Catalogne, Cataluña  

https://www.youtube.com/watch?v=QVvcLXguER0 

 

Anunci 4 – Campaña de Turismo de Madrid 2013. Preparados, listos, ¡Madrid!  

https://www.youtube.com/watch?v=jTOZ2rTS7Xgç 

 

Anunci 5 – What to do in Girona 

https://www.youtube.com/watch?v=Nwkyk8x9QJc 

 

Copia les preguntes i les respostes en el document de google on recopiles el 

treball. 

1. Quines semblances i diferències trobes entre uns vídeos i els altres?  

2. Referent al vocabulari pots comentar alguna cosa?  

3. Es fan servir frases recurrents? 

4. Què opines sobre les veus que surten? Són totes elles en off, surt algun 

“presentador” o no hi ha veu? 

5. I sobre la música? Analitza quin tipus de música utilitzen. 

6. Els plans de càmera són generals, propers, de detall...? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2fA30O8Jxk
https://www.youtube.com/watch?v=oGB2W4wOJBo
https://www.youtube.com/watch?v=QVvcLXguER0
https://www.youtube.com/watch?v=jTOZ2rTS7Xgç
https://www.youtube.com/watch?v=Nwkyk8x9QJc
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2. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE  

EXPLIQUEM QUÈ ÉS UN TRÍPTIC 

Com que hem de fer un tríptic informatiu de Torredembarra començarem per 

explicar què és un tríptic i què conté. 

 
 

 

La importància de disposar d'un tríptic informatiu 

El tríptic informatiu és una targeta de presentació i és un element 

imprescindible per tal de donar-se a conèixer a futurs visitants de la vila.  

En l'elaboració del tríptic, l'important és que consti d'un missatge apropiat i que els 

futurs visitants se sentin atrets a venir a Torredembarra amb la forma i el contingut 

del tríptic. 

Què s’ha explicar en el tríptic informatiu? 

 Difondre i donar informació sobre els principals llocs turístics o d’interès de 

la ciutat. 

 Difondre les activitats i els serveis que s’ofereixen (festes; fires; actes 

culturals, esportius o lúdics; restaurants; hotels...). 

 Mostrar autenticitat i coherència: intenteu ser sincers tant amb allò que 

comuniqueu com amb la manera que ho plasmeu (tant amb el llenguatge 

utilitzat com amb les imatges). 

 Identificar els vostres destinataris: quin és el públic al que s’adreça el tríptic. 
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El disseny del tríptic 

El tríptic conté 3 parts que cal treballar: 

1.Contingut del tríptic: és allò que voleu transmetre. 

El contingut caldrà col·locar-lo de forma que es llegeixi d'esquerra a dreta i de dalt 

a baix. 

 Utilitzeu tipologies entenedores i el mateix tipus de lletra o similar. 

 El color que millor es llegeix és el negre. El blanc és el millor color de fons. 

Tot i que s’ha de tenir en compte que els altres colors provoquen emocions. 

 Redacteu de manera clara i senzilla. 

 Procureu sintetitzar la informació, ja que no és convenient que hi hagi molt 

de text. 

 Redacteu el contingut de forma esquemàtica per tal de millorar la 

comprensió. 

 És recomanable que cerqueu un equilibri entre la imatge i el text. 

2. Estructura del tríptic: decidiu l'ordre del missatge, el que apareixerà al principi 

i  al final del document. El tríptic consta de 3 parts: una portada, la part interior i 

una contraportada.  

a. Portada: hi hauria d'haver una breu presentació de la ciutat. 

 El nom de Torredembarra. 

 Una frase que resumeixi l’esperit de la ciutat, un eslògan. 

 L’escut de la població. 

 Imatges. 

b. Interior pot incloure la següent informació: 

 Història de la localitat. 

 Dades demogràfiques de la població. 

 Altres dades d’interès de la localitat (serveis públics, espais...) 

 Llocs turístics o d’interès amb una breu descripció i imatges. 

 Activitats i serveis tant públics com privats. 

c. Contraportada: hi ha d’haver 

 Imatges de la localitat. 
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 Adreça completa, número de telèfon i fax, correu electrònic i web de 

contacte de l’Ajuntament i/o oficina de turisme. 

 Accessibilitat i mitjans de transport més propers. 

3. Format del tríptic: doteu els tríptics de sentit estètic i feu-los atractius als 

futurs visitants. 

 

A continuació trobareu exemples de tríptics per tal que tingueu clara l’estructura 

d’un tríptic.  
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3. COMENCEM AMB EL TRÍPTIC? 

Abans de realitzar el nostre tríptic, cal que fem recerca.  

ACTIVITAT 4 
Primera cerca: webs interessants 

 

Recerca d’informació sobre Torredembarra. Com que el vostre Treball de Síntesi 

consisteix en saber més sobre el poble en el que es troba el nostre institut. Podeu 

fer recerca a diferents pàgines web: Ajuntament, biblioteca, entitats culturals, 

associacions... Escriviu en el vostre document les fonts consultades (webs) i feu 

una breu descripció del seu contingut, mínim 4.  

ACTIVITAT 5 
Descripció de llocs d’interès 

 

Després de la recerca inicial, necessitem fer un recull d’informació. Així que cal 

pensar els llocs més interessants que poden aparèixer al tríptic. Heu de fer una 

llista en el document (10 ítems) en els quals s’hi pot descriure, entre d’altres:  

 El comerç. 

 La natura i les rutes. 

 La gastronomia. 

 Associacions culturals. 

De cada un dels ítems heu d’enganxar una fotografia, una mica de referència 

textual i la font de la qual heu tret la informació. Mireu aquest exemple sobre la 

nòria The London Eye, de Londres:  

The London Eye 

Pàg web: http://www.londres.es/london-eye  

Fotografia: 

Informació: 

Tras su inauguración en el año 2000, la 
sorprendente noria de 135 metros de 
altura conocida como The London Eye (El 
Ojo de Londres) se ha convertido en uno de 
los iconos más emblemáticos de la 
ciudad y de toda Gran Bretaña. 

Conocida también como Millennium Wheel 
(Rueda del Milenio), la noria es un logro del 
diseño y la ingeniería construido a lo largo 

de siete años por cientos de trabajadores provenientes de cinco países diferentes. 

The London Eye fue la mayor noria del mundo hasta el año 2006 cuando fue 
superada por la Estrella de Nachang en Nachang (China). En 2008, los 165 
metros del Singapore Flyer marcaron un nuevo record. 

http://www.londres.es/london-eye
http://www.disfrutasingapur.com/singapore-flyer
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4. ELS ESLÒGANS! 

Un eslògan és una frase curta, impactant i fàcil de recordar que trobem en els 

textos publicitaris i que resumeix el missatge que es vol fer arribar al públic. 

 
 
 

 

COM PODEM FER UN ESLÒGAN? 

 El missatge ha de ser breu i concís, no s'han de fer frases llargues, per tal que 

sigui fàcil de recordar. 

 L'eslògan ha de ser original, es tracta de cridar l'atenció de qui el llegeix o el 

sent. 

 Hi ha diferents recursos que podem utilitzar: 

 donar una ordre. Per exemple el de La Marató de TV3 ("Truca") o el de 

la Secretaria de Política Lingüística ("Dóna corda al català"). 

 fer jocs amb la forma o el significat de les paraules. Com a "No em 

fumis" (campanya contra el tabaquisme), "Avui em sento Flex" (dels 

matalassos) o "Per als que ho volen tot" de Daewoo. 

 fer preguntes retòriques. Per exemple: l'eslògan de l'Acampada Jove 

2007 "I tu, deixaràs que t'ho expliquin?" o el del Megane de Renault 

"Condueixes o et condueixen? 

 fer repeticions. Per exemple: "Persones al servei de persones" de La 

Caixa. 

 No cal que l'eslògan sigui una oració, podem fer-lo sense verb: "TV3, la teva", o 

bé que només sigui un verb: repetint-lo com per les piles Duracel: " duren i 

duren " o conjugant-lo com a l'eslògan de Catalunya: "Som i serem". 

 L'eslògan l'escriurem entre cometes. 

ACTIVITAT 6 
Els eslògans 

 

a) Us heu fixat en els exemples de tríptics que teniu el dossier? Recordeu els 

anuncis que hem visionat? A què heu trobat eslògans en molts d’ells? Doncs ara 

ens hem de posar a la pell d’un grup de publicistes. A la vostra empresa de 

publicitat li han encarregat fer eslògans per diferents campanyes comercials. Al 
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client se li ha d’oferir 1 eslògan per campanya, així que heu de redactar 1 eslògan 

per a cada producte i copiar-lo en el vostre document de treball. 

NIKE 

 
 

AXE 

 
 

INSTITUT RAMON DE LA TORRE 
 

 

UNIÓ ESPORTIVA 
TORREDEMBARRA 

 
 

b) Atreviu-vos ara a escriure un eslògan per a publicitar Torredembarra. Heu de 

traduir l’eslògan a les tres llengües o fer-ne un en diferent en cada llengua. Copia 

el quadre al teu document google de treball. 

Torredembarra  

Català  

Castellà  

Anglès  

 

5. UN PUNT SINGULAR: EL FAR! 

ACTIVITAT 7 
El far de Torredembarra, un punt singular! 

 

CONSTRUCTION OF THE LIGHTHOUSE OF TORREDEMBARRA 
 

In 1989 a new Maritime Signals Law established that a 

lighthouse was necessary so that any ship situated 20 

miles away could distinguish the coast and that any ship 

situated 12 miles away, in foggy conditions, could see 

two lighthouses.  

In our coastline there were already two lighthouses, in 

Salou and Vilanova i la Geltrú, so the authorities decided 

to build a new lighthouse in Torredembarra to cover the dark area between the two others. 

Before the work started, on 29 April 1998 geologists made a study of the land to guarantee the 

stability of the lighthouse. The construction began in January 1999 and it continued during some 

months. Some difficult parts were the spiral staircase, the metal work on the balcony and the upper 
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parts of the tower. Some specialized workers from Germany and Barcelona made these elements to 

get the best quality. 

The construction works took a year to complete and it was inaugurated on 1 January 2000. 

Interesting facts: It was designed by the architect Josep Maria Llinàs. It has a height of 58 metres 

above the sea level and 38 metres above ground level. It is the lighthouse with the highest tower in 

Catalonia. It is the latest lighthouse built in Spain in the 20
th
 century. The spiral staircase contains 

217 steps and there are 48 windows. The lantern has a diameter of 3 metres and it consists of two 

400W lamps that create a white light of five flashes repeated every 30 seconds. 

Read the information. Are the statements True or False? Correct the False ones. 

1. The construction works took two years. 

2. The designer of the lighthouse was Josep Maria Llinàs. 

3. The Torredembarra lighthouse is between two other lighthouses along the coastline. 

4. Geographers made a study of the land to guarantee the stability. 

5. In the lighthouse there are 217 windows. 

6. The lighthouse has the tallest tower in Catalonia. 

 

Copy the statements and answers in the google work document. 

6. FEM EL TRÍPTIC! 
 

ACTIVITAT 8 
Esborrany del tríptic 

 

A partir de les diverses activitats heu anat creant a poc a poc els vostres tríptics. 

Reviseu tota la informació que teniu, destrieu-la i redacteu un esborrany dels 

textos per als tríptics en el document google.  

Penseu que haureu d’escriure el mateix tríptic en tres idiomes diferents (català, 

castellà i anglès) i per tant, l’estructura ha de ser vàlida per a tots tres.  

ACTIVITAT 9 

Els tríptics 

Ara sí. Ja tenim tota la informació que 
necessitem per a poder dissenyar el nostre 

propi tríptic informatiu de la vila de 
Torredembarra. 
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1. Heu de crear 3 documents amb Canva: 
https://www.canva.com/es_mx/crear/folletos/ . Copieu en el vostre document de 
google les adreces i la contrasenyes que heu fet servir: Adreça i Contrasenya. 

 
2. Cada document ha de ser una llengua diferent: català, castellà i anglès. 

Quan els acabeu els heu de guardar en PDF, pujar-los al vostre entorn drive i 

compartir-los amb el vostre tutor/a. 

3. Recordeu que una pàgina serà la part del davant i l’altra pàgina la del 

darrera. Imprimirem un sol tríptic amb una impressora que ens permeti fer les 

dues cares. 

4. Editeu l’arxiu com calgui. 

 

TREBALL DE SÍNTESI ACABAT. FELICITATS! 

 

CHECK LIST ACTIVITATS REALITZADES 

 

 

Nº 
ACT. 

FORMAT FEU UN 
SENYAL 
 SI ESTÀ 
ACABADA 

1 Opinió publicitat i turisme. 
Pluja idees. 

 

2 Vídeos.  

3 Obrim el Google Docs  

4 Webs interessants  

5 Descripció llocs d’interès.  

6 Els eslògans.  

7 The lighthouse.  

8 Esborrany del tríptic.  

9 El tríptic (català, castellà, 
anglès). 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/es_mx/crear/folletos/

