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CRÈDIT DE SÍNTESI: 3r d'ESO
La Cerdanya
18,19 i 20 de juny 2018 (de dilluns a dimecres)
Un any més, fusionem el crèdit de síntesi amb la sortida d’activitats al medi natural
que des de fa anys organitza el departament d’educació física. El crèdit de síntesi és
un conjunt d'activitats interdisciplinàries, concebudes per comprovar si s'han
aconseguit, i fins a quin punt, els objectius establerts en les diverses àrees
curriculars. Un dels objectius és fomentar el treball en grup, la recerca i la relació
amb l'entorn.
Aquest any el crèdit de síntesi de 3r d’ESO tracta sobre la comarca de la
Cerdanya utilitzant com a fil conductor les activitats al medi natural que allà
practicarem. 
La realització d’aquest crèdit pretén també experimentar i aprendre
tècniques per dur a terme activitats en el medi natural, tals com el ràfting i la
piragua al parc del Segre, l’hípica, l’escalada, i l’espeleologia a la Cova
d’Anés. Aquestes activitats al medi natural complementen el currículum d’educació
física i reforcen els continguts de la matèria.
El crèdit de síntesi fora del centre es realitzarà de dilluns 18 a dimecres 20 de juny de
2018. Seran 3 dies i dues nit.
Els alumnes que no assisteixin a la sortida faran un crèdit de síntesi alternatiu a l’
institut, així com un treball específic d’educació física.
El cost de l’ activitat és de 198€ per persona. (Existeix la possibilitat de
fiançar-la venent un talonari, pagant 5€ més)
Remarcar que NO cal comprar cap material extra per les activitats.
Aquest preu inclou: Transport en autocar, desplaçaments a les diferents activitats,
2 nits d'allotjament, 2 pensions complertes, berenars, material específic per les
diferents activitats, monitors especialitzats i assegurança d’accidents.
NO inclou: L'esmorzar i el dinar del 1r dia, el llençol de sota, la coixinera , el sac i la
tovallola.
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El pagament es pot fer amb tres terminis:
➢ 1r pagament:70 euros o 75 amb talonari (fins el 4 de novembre del 2017)
➢ 2n pagament:70 euros (fins el 3 marc del 2018)
➢ 3r pagament: 58 euros (5 de maig 2018)

Si alguna família necessita fraccionar el pagament amb més terminis CONTACTAR
abans del 27 de gener del 2018 amb el professorat d’educació física/tutors per tal
de donar facilitats.

El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés o transferència bancària al número de
compte de:

BBVA: ES62 0182 8733 45 0200037096
(indicar NOM i COGNOM de l’alumne/a + grup).

En cas que l’alumne no pogués assistir al crèdit de síntesi per causes mèdiques o
disciplinàries se li retornaria la quantitat avançada. Per qualsevol aclariment contactar
amb coordinació pedagògica o el departament d’educació física.
Més endavant convocarem una reunió informativa.
Cal advertir que una vegada fet el primer pagament i comptabilitzat el nombre de
participants, l’ institut valorarà si el nombre d’alumnes inscrits és suficient per dur a
terme el crèdit de síntesi fora del centre o, per contra, el crèdit es realitzarà al
centre.

Octubre 2017
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RETORNAR AL PROFESSORAT D’EDUCACIÓ FÍSICA/TUTORS

Jo,

__________________________________________________,

com

a

pare/mare/tutor/a de l’alumne/a__________________________________de 3r ____
COMUNICO QUE el meu fill/a:
Assistiràal crèdit de síntesi fora del centre el dies 18, 19 i 20 de juny del 2018.
Voldré talonari.
No assistirà al crèdit de síntesi fora del centre per motius que comentarem als
tutors o professors d’educació física.

Signatura del pare/mare/tutor/a:
Data:

