
TREBALL DE SÍNTESI DE 3r D’ESO

PRESENTACIÓ
El Crèdit de Síntesi d’aquest curs CONSUM RESPONSABLE té els següents objectius 
procedimentals:

- Buscar, seleccionar i processar la informació obtinguda a través de la lectura dels 
textos proposats, d’internet, de llibres i enciclopèdies i visionat de vídeos.

- Redactar utilitzant el vocabulari adequat i tenir especial cura de l’ortografia.
- Confeccionar correctament una ressenya bibliogràfica.
- Realitzar correctament una exposició oral.
- Utilitzar correctament les eines informàtiques.
- Podeu utilitzar el programa Power Point com a suport de l’exposició oral.

CALENDARI, PROCÉS DE TREBALL I HORARI DE L’EXPOSICIÓ ORAL
Calendari general
Del 9 de juny de 2011 fins divendres17 de juny de 2011.

El treball escrit l’haureu de presentar el DIVENDRES A LA PRESENTACIÓ ORAL 
DEL CRÈDIT.

L’exposició oral es podrà fer utilitzant els suports digitals que vulgueu. Tindrà lloc el 
divendres, de 9:00 a 13:00. Les aules i horaris es detallaran més endavant.

Procés de treball
- Heu d’assistir diàriament al centre, en l’horari habitual i el divendres  a l’hora de 

l’exposició. Cal planificar el treball per tal d’aprofitar el temps i poder discutir i 
enllestir les tasques del treball.  

- Els professors us faran el seguiment, i us donaran un cop de mà a l’hora de consultar 
bibliografia o aclarir dubtes.

- La impressió del treball  escrit  i  la presentació en el suport digital  (si  la feu) les 
haureu de realitzar a casa vostra.

Horari de l’exposició oral
Tindreu aquesta informació en el decurs de crèdit de síntesi, tenint en compte els grups 
que facin servir les eines informàtiques en la seva presentació oral. 

AVALUACIÓ
La nota del crèdit de síntesi és individual i serà el resultat de la valoració dels següents 
apartats:

Seguiment: 
Nota individual: es valorarà el procés individual de recerca i processament de la 
informació, la puntualitat, interès, col·laboració.
Nota  de  grup:  es  valorarà  la  puntualitat,  organització,  interès,  col·laboració 
mútua,  distribució  equilibrada  de  la  feina,  procés  col·lectiu  de  recerca  de  la 
informació.



Treball escrit: 
Nota  individual:  valoració  del  contingut  dels  apartats  responsabilitat  de  cada 
alumne.
Nota  de  grup:  respostes  correctes  i  qualitat  del  treball  conjunt,  presentació, 
ortografia, fonts consultades.

Exposició oral: 
Nota individual: valoració de l’exposició que cada alumne fa dels apartats del 
treball dels que és responsable.
Nota de grup: valoració del seguiment de les pautes de presentació oral, de la 
qualitat de la presentació i els recursos utilitzats.

Tot i això, cal tenir clar que el crèdit de síntesi és un treball col·lectiu que cal lliurar 
complet, responsabilitat que recau en tots els integrants del grup. A més a més, cal tenir 
una idea clara del treball en conjunt, doncs els components de l’equip avaluador podran 
fer preguntes generals a qualsevol integrant del grup encara que aquesta persona no 
s’hagi encarregat de fer aquella part en concret.

PAUTES PER A LA PRESENTACIÓ ESCRITA
Per presentar el treball escrit seguiu aquestes pautes:

Parts del treball
- Portada on consti el nom dels components del grup i el número del grup.
- Índex: 
- Presentació: cal que redacteu un text breu on presenteu l’objectiu del treball i hi: 

indiqueu la manera com us heu distribuït la realització dels diferents apartats.
- Treball: en la redacció han de quedar molt clars els set apartats del crèdit, també les 

qüestions i les respostes a les qüestions.
- Bibliografia: ressenya de totes les fonts consultades: llibres, planes web, revistes, 

vídeo...

Altres aspectes
- Tipus de lletra: Times New Roman 12.
- Els fulls del treball han d’estar escrits per les dues cares.
- Heu d’argumentar la selecció de la música que acompanya la presentació , si en feu 

servir, i que ha de guardar relació amb el tema.


