
Benvolgudes famílies de 1r d’ESO,

Aquest curs el Treball de Síntesi es realitzarà des del dilluns 7 fins divendres 11 de juny.
Amb motiu de la realització de les PAU al nostre centre, els vostres fills/es sols han
d’assistir al centre dilluns 7. La resta de la setmana treballaran a casa i es connectaran
segons horari. Rebreu informació al respecte uns dies abans del T. de Síntesi.

A més, els vostres fills/es tindran unes sortides que són obligatòries i estan vinculades al
treball de síntesi:

Sortida Mercat (Olesa) dimarts 8 de juny Passejades per Olesa divendres 11 de
juny

Entrada Mercat Plaça Catalunya (escales) Plaça de l’Ajuntament

1rA: 9:30 - 10:30h
1rB: 10:30 - 11:30h
1rC: 11:30h - 12:30h
1rD: 12:30 - 13:30h

8:30 a 11:30 1rA i 1rD

11:40 a 14:40h 1rB i 1rC

El material que han de portar és:
- Dossier “El Mercat” (1 per grup)
- Llibreta i bolígraf

El material que han de portar és:
- Llibreta i bolígraf
- Esmorzar i aigua

Per tant, el calendari quedaria de la següent forma:
- Dilluns 7. Assistència al centre. Inici treball de síntesi. Sortiran 30’ abans. (8:30 a

14:10h)
- Dimarts 8. Sortida. Horari de connexió pendent
- Dimecres 9. Horari de connexió pendent
- Dijous 10. Festiu Santa Oliva
- Divendres 11. Sortida. Horari de connexió pendent

Pel que fa a la setmana del 14 al 18 de juny, els vostres fills/es han d’assistir al centre:
- dilluns 14 preparació de l’exposició oral del T. Síntesi (8:30 a 14:10h). Entrega notes

3r trimestre.
- dimarts 15: exposicions T. Síntesi i activitats lúdiques (8:30 a 14:10h)
- dimecres 16: sortida Sant Salvador de les Espases (8:30 a 14:30h)
- dijous 17, divendres 18 i dilluns 21: recuperacions (sols han de venir si han de

recuperar, segons horari. El facilitarem en un dies)
- entrega de notes i documentació: dilluns 28 (preguem esteu atents a les xarxes i

web del centre per a més informació)

Atentament,

Equip de Coordinació


