
 
 L’EDITORIAL 

Ús de dispositius mòbils en un ambient d’aprenentatge 

 
 

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES PER AL PROFESSORAT 
1r i 2n d'Educació Primària 

 
 
1. Contextualizació de l'activitat  
El alumnes de primer i segon simularan ser periodistes i treballaran la 
tipologia textual relacionada amb aquest món a partir de la creació de 
diferents entorns d'aprenentatge a l'aula. Cada aula disposarà d'un ambient 
d'aprenentatge diferent i durant 3h a la setmana els alumnes aprendran de 
manera autònoma en un dels ambients d'aprenentatge que hagin escollit.  
Els ambients d'aprenentatges a escollir són: l'elaboració d'una notícia, la 
realització d'una entrevista, la simulació d'una predicció del temps, l'escolta, 
lectura,visualització i/o creació de contes i els jocs de paraules i la lectura de 
frases. 
 
2. Tasca final   
Els alumnes elaboraran produccions textuals escrites i orals pròpies utilitzant 
els gèneres textuals de la notícia, l'entrevista, la predicció metereològica i el 
conte. A més a més, també fan jocs de paraules i frases per estimular la 
lectura eficaç i la composició de paraules de manera lúdica. 
L'objectiu final és que incorporin les tauletes per treballar la llengua d'una 
manera lúdica i amb un fil conductor motivador que és simular que la classe 
és una editorial i que la tasca de cada àmbit d'aprenentatge que fan els 
alumnes ajuda a crear els textos d'un mitjà de comunicació com pot ser la 
premsa, la ràdio o la televisió. 
 
3. Projecció de l'activitat   
Aquest programa serà enregistrat per donar-lo a conèixer als pares a la 
jornada de portes obertes i/o penjar-lo a la pàgina web del centre. 
 
4. Seqüència d'activitats   
 
4.1.Elaboració d’una notícia  a partir d’una imatge, experiència viscuda o 
una cerca a internet. Es pot realitzar editant una imatge i afegint una petita 
redacció o enregistrant un vídeo explicant la notícia.  

 
Activitat 1  
Abans d'iniciar l'activitat compartirem entre tots la pregunta: He vist o llegit 
alguna vegada una notícia? On? Amb qui? Quan? Per què serveix una 
notícia? Què ens diu o explica? Va acompanyada d'alguna cosa que no 
sigui la veu o la lletra? On podem trobar notícies? Els pares llegeixen o 



veuen notícies a casa? Com podem reconèixer una notícia? Després de 
compartir durant 5 minuts entre tots les diferents respostes o aportacions 
de l'alumnat el professor recull les idees més importants a la pissarra: 
lletra + imatge identificadora. 
Entre tots fem un mural amb els elements que ha de tenir la notícia i els 
pengem al racó de la classe. Aquests elements serviran de guia  a 
l'alumnat per fer la seva pròpia notícia i permetran establir una pauta 
d'interrogació senzilla, per a alumnes i professorat, a l'hora d'avaluar els 
seus aprenentatges. 

 
Activitat 2  
A partir d’una imatge, experiència viscuda o una cerca a internet  cada 
nen passarà a la creació d'una notícia. Es pot realitzar editant una imatge i 
afegint una petita redacció o enregistrant un vídeo explicant la notícia.  
 
Activitat 3  
L'alumnat, un cop feta la notícia, tornarà al racó de l'aula on hi ha penjats 
els elements que ha de tenir la notícia i agafarà un petit qüestionari per 
valorar la notícia d'un altre company a partir de marcar amb creus o 
gomets els elements que la conformen (si és correcte verd i si no és 
correcte o falta blau). 
 

 

La notícia d'en/la................                
(ESCRITA/DIARI) 

 
 

 
 
Hi ha posat títol? 
 
 

 

 
El títol té la lletra més gran que la 
resta? 
 

 

 
Quan explica la notícia sabem qui 
és el protagonista, què li passa, 
quan, on i per què? 
 
 
 
 
 
 

 



 

La notícia d'en/la...                                 
ORAL (RÀDIO O TV) 

 
 
Primer diu el nom de la informació 
més destacada (títol de la notícia)? 
Aquest títol és llarg o curt? 
 

 

 
La informació destacada o títol 
apareix al principi de 
l'enregistrament i després passa a 
explicar la notícia amb més detall? 
 

 

 
Quan explica la notícia sabem qui  
és el protagonista, què li passa, 
quan, on i per què? 
 

 

 
Acaba la notícia dient qui ha 
explicat la notícia i de quina 
televisió o ràdio és? 
 

 

 
 

4.2. Realització d’una entrevista a un company o me stra enregistrant so 
i imatge. Pot ser a la mateixa aula o en aules diferents a través de 
videoconferència. 

 
Activitat 1  
Els alumnes han vist a l'aula, prèviament a la realització de l'entorn 
d'aprenentatge, una entrevista feta a un personatge que els és proper. Al 
final de la projecció de l'entrevista comenten entre tots amb el mestre 
quins elements ha de tenir l'entrevista: un parla,  l'altre respon, no s'han 
d'interrompre, el que parla ha de tenir pensades les preguntes, com 
s'acaba  l'entrevista, etc. 
 
Activitat 2  
Un cop posats ens comú els elements bàsics d'una entrevista, per grups, 
trien un personatge per entrevistar. Es reparteixen els rols: entrevistat, 
entrevistador i càmera en cas de ser enregistrat. Per fer-ho poden crear 
un escenari o disfressar-se. També poden utilitzar elements de simulació 
com un micròfon o una càmera. 
 



 
Activitat 3  
Un cop triat el personatge fan un petit esborrany de l'entrevista entre tots.  
 
Activitat 4  
Fan un primer assaig: llegeixen el text i el dramatitzen. 
 
Activitat 5  
Passen a l'enregistrament de l'entrevista.  
En cas de fer-ho per videoconferència el procediment és el mateix encara 
que no ho enregistrin i només assajarien la part de les preguntes.  

 
 
4.3. Simulació una predicció del temps.  En un mural amb el mapa mundi 
es col·loquen diferents icones del temps i es simula una predicció del temps. 
Per fer-ho han d'utilitzar determinades estructures lingüístiques: ús d'adverbis 
de temps (avui, ahir, demà, demà passat), de lloc (aquí, allà, més enllà, 
davant, darrera...), ús de determinats temps verbals (passat: pret. imperfet, 
pret. perifràstic, futur simple, present...), vocabulari propi del temps (pluja, 
calamarsa, neu, plugim, ventada, etc.). 

 
 

4.4.Escolta, lectura, visualització i/o creació de contes en línia.  Els 
alumnes poden escoltar i visualitzar contes, així com editar contes a través 
del joc en línia Petites Històries. 
Entre tots, mestre i alumnes, recordem els elements i estructura dels contes: 
inici de la història, personatge principal o protagonista i personatges 
secundaris, desenvolupament de la història i desenllaç.  
 
 
4.5.Jocs de paraules  i lectura de frases per estimular la lectura eficaç i la 
composició de paraules d’una manera lúdica, amb l’objectiu d’estimular la 
creativitat i augmentar el vocabulari dels alumnes. 
 
 


