
Guia per als mestres  
 
1r. PAS 
Parlem dels diaris:  

Què són? Què hi ha? Per a què serveixen? Quins formats hi ha?  

Per a realitzar l’activitat i un cop els alumnes han evocat els coneixements previs, 

donarem uns diaris en format paper i obrirem els ordinadors per llegir i visionar els 

diaris digitals. Parlarem i ampliarem la informació prèvia.  

Observem el format de les notícies, i veiem que totes elles tenen tres parts: titular, 

lead i cos de la noticia.  

 
2n PAS.  
Anem a observar el monument que hi ha situat al passadís central de l’escola.  

Els alumnes lliurament observen el monument de l’entrada. Asseguts davant el 

monument parlem del que veiem: 

Què és aquest monument? Per què penseu que està aquí? Qui són els  

personatges que hi ha representats? Per què penseu que hi ha aquests 

personatges i no uns altres? Que són les dates que posa a la part central? I el 

nom amagat al darrera del monument? Quin any es va inaugurar? Qui és 

aquest cap que està emmarcat? Quins materials han fet servir? 

Un cop han parlat dels elements que hem observat els alumnes en fan fotografies.  

 
3r PAS 
Mirem les fotos, tots junts, a la pantalla digital i les comentem. Sorgeixen altres 

preguntes. 

On podem cercar més informació relacionada amb el monument que estem 

treballant? Que és una font d’arxiu?  

Parlem del que són les pàgines especialitzades i les fonts d’arxiu.  

Per centrar el tema comencem parlant de la nostra escola i si ella també conté un arxiu 

i el que hi ha en aquest. 

Com a font d’arxiu, parlem que nosaltres formem part de la vida de la nostra escola i 

per això segur que hi ha molts documents nostres que són part de l’arxiu de l’escola. 

Mostrem els expedients dels alumnes, les fotos, retalls de diaris, llistats....  

 
4r PAS 
Dins la recerca realitzada a l’arxiu de l’escola no hem trobat res relacionat amb el 

monument. Donat que el que estem observant és un monument commemoratiu 

pensem on podem cercar més informació. La mestra mostra una pàgina especialitzada 

en monuments  http://monuments.iec.cat/fitxa.asp?id=625. Llegim la informació que 

hi ha.   

Per què cerquem en aquesta pàgina i no en una altra?  
Treballem la fitxa 1. 

http://monuments.iec.cat/fitxa.asp?id=625


 
5è PAS 
Ens fem noves preguntes: 

Quan es va inaugurar aquest monument? Quin dia? Perquè?.... 

Mostrem als alumnes diverses notícies relacionades amb inauguracions de monuments 

(en format paper i en format digital). Parlem sobre el que estem llegint. Tenint en 

compte el material informatiu que estem fent servir, ens preguntem: 

On podem buscar més informació sobre la inauguració del nostre monument?  

Proporcionem als alumnes la web:  

http://memoriaesquerra.cat/publicacions/46/314_19321111/Humanitat_La_1932111

1_7.pdf 

Llegim la notícia que ens parla del dia de la inauguració del monument.(ens falten 

dades només llegint l’article de la notícia).  

 
6è PAS 
Proporcionem als pares la web relacionada amb la noticia de la inauguració per que 

cerquin amb els seus fills la data exacte de la inauguració. En la notícia quan entrem 

directament en l’article no consta la data exacte, per aquest motiu demanem la 

participació de les famílies per que cerquin amb els alumnes en una pàgina 

especialitzada, la data que ens manca. http://memoriaesquerra.cat  

 
7è PAS 
A la classe llegim la notícia:  

A la memòria d’un filantrop. Demà serà inaugurat a Barcelona, el monument a 

Pere Vila i Codina – diari La Humanitat   

i a la fitxa 2 anem col·locant les idees que recollim de la noticia.  

L’activitat es fa en grup de 4 alumnes. Un cop han extret la informació, fem una posada 

en comú, els alumnes aniran dient les idees i les escriurem en un word  projectat a la 

pissarra digital.  

 
8è PAS 
Treballem l’estructura de la noticia. Parlem de les parts i les comentem, ens ajudem de 
les preguntes de la fitxa 2 i del triangle (fitxa3).  
 
9è PAS 
Cercant i parlant els alumnes han descobert que una monitora de menjador va ser ex-
alumna de l’escola i com a font d’arxiu fiable la convidem a la classe. Preparem 
preguntes que volem saber relacionades amb el monument commemoratiu i amb 
l’escola.  
 
10è PAS 
Ara ja tenim informació sobre el nostre monument commemoratiu, tenim diverses 
informacions extretes de diverses fonts:  

- una noticia d’on podem extreure la data de la inauguració,  

http://memoriaesquerra.cat/publicacions/46/314_19321111/Humanitat_La_19321111_7.pdf
http://memoriaesquerra.cat/publicacions/46/314_19321111/Humanitat_La_19321111_7.pdf
http://memoriaesquerra.cat/


- una notícia on ens parla del filantrop Pere Vila,  
- una persona que ha estudiat a l’escola,  
- tenim una fitxa on em recollit tota la informació que hem recollit (fitxa 2)  
- i un esquema (fitxa3) que ens ajudarà a organitzar les idees per escriure 
   una noticia .  

Avui demanem als alumnes que en grup de 4 escriguin una noticia relacionada amb la 
seva escola i el monument. S’ajudaran de totes les informacions aconseguides per 
poder construir la noticia.  
 
11è PAS 
Fem ús de la fitxa 4 per reflexionar i millorar la notícia.  
Quan el grup finalitza la seva correcció l’escriu en document word.  
 
12è PAS 
Totes les notícies (que s’han fet en grups) s’exposen a la pissarra digital i es 
corregeixen, d’una en una, de manera grupal, mirant la coherència, la cohesió, 
l’ortografia, ... 
Pensem quina serà la foto i el titular.  
 
13è PAS 
Busquem i seleccionem la foto i el titular. Cadascuns dels alumnes pensarà quina foto 
vol posar a la noticia, la posaran a la fixa 5. De les 4 opcions seleccionaran una de 
manera democràtica. Un cop seleccionada l’afegiran a la noticia.  
 
14è PAS 
Per fer una noticia hem investigat molt. On hem buscat? Per què aquestes pàgines i no 
unes altres? Que és una font d’arxiu? ...Omplim la fitxa 6.  
 
15è PAS 
Pengem les notícies a la web de l’escola. Presentem la notícia de manera digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


