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Telenotícies: INS.CAT 
 
 
 
 
Objectius* 

  
• Conèixer l’estructura i el contingut dels diferents textos periodístics.  
• Practicar els textos periodístics des de la producció escrita a 

l’audiovisual per evidenciar diferències entre escrit i oral.  
• Valorar la cerca i la producció de textos relacionats amb l’actualitat 

més immediata.  
• Produir textos coherents, cohesionats i adequats de manera oral per 

transmetre missatges periodístics.  
 

Descripció de la proposta* 

  
Realització d’un petit telenotícies amb textos d’actualitat, socials, econòmics, 
etc., per treballar l’oralitat des d’aspectes periodístics o de textos d’aquesta 
tipologia. Cal treballar-los i realitzar la pràctica oral amb una perspectiva de 
temps, per comprovar com la temàtica i altres condicionants tenen a veure amb 
el gènere periodístic. Així doncs, caldrà repetir la pràctica durant alguns mesos o 
un trimestre repartit en mesos, quinzenes, etc.  
 
Recursos emprats* 

 
Cal enregistrar les notícies en un espai tranquil i sense sorolls perquè es pugui fer 
el muntatge amb diversos programes. Se suggereix qualsevol editor d’audiovisuals 
i webs per baixar gratuïtament alguns dels editors de vídeo: 
http://www.softcatala.org/wiki/Categoria:Rebost_Multim%C3%A8dia  
 
Fóra bo tenir un trípode per poder posar la càmera de vídeo i que no hi hagi 
tremolors. L’atrezzo és senzill amb unes taules, un ordinador per posar a la taula 
dels presentadors/es i si es fa el temps, un mapa per poder assenyalar el que 
s’està explicant. Per penjar a la xarxa l’audiovisual i compartir-lo amb tothom, 
s’ha de pujar a un bloc o a l’espai Moodle de l’institut. Es pot fer mitjançant 
alguna d’aquestes aplicacions del núvol:  
www.blip.tv  
www.youtube.com  
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Des d’espais de treball periodístic com http://www.tv3.cat/, es treballa la 
composició de les notícies, la tipologia, etc. i es passa posteriorment a 
comparar-lo amb les notícies escrites de diaris digitals diversos. Una vegada 
clars els continguts i les estructures, es treballa la notícia des dels interessos 
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de l’alumnat per poder triar aquelles notícies que siguin significatives i 
interessants per als emissors i sobretot per als receptors.  
 
Són dues sessions de treball de continguts i comparacions i dues sessions de 
producció textual i oral. Una altra sessió és necessària per l’enregistrament 
(pot fer-se a classe o a casa a compte del grup de treball).  
 
Acabat el muntatge del telenotícies es passa al seu visionat i a la valoració 
per tota la classe, segons la taula valorativa adjunta. 
  
Continguts, competències que es treballen de forma destacada  

 
• Es treballen continguts de textos periodístics des del més ampli 

concepte, tant escrits com orals. 
• Les competències a destacar són la comunicativa, de recerca, la digital 

i també de manera destacada la d’aprendre a aprendre i l’autonomia 
personal, i l’entorn en tots els àmbits. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnat de 3r d’ESO 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
És una pràctica totalment significativa, ja que treballa amb tot el que 
comporta l’actualitat, la societat i el món en què vivim. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat:  

• mp_valoració_telenoticies.pdf  
- Material de treball per a l’alumnat:  

• ma_covaloració_grup_aula.pdf  
• ma_autovaloració_grup_telenotícies.pdf  

- Mostra de telenotícies realitzat a l’Institut Bellulla de Canovelles:  
http://blip.tv/itraver/telenot%C3%ADcies-3010999  
http://blip.tv/itraver/telenot%C3%ADcies-mar%C3%A7-3326740 

 
- Enllaços a diaris digitals: 

http://www.ara.cat 
http://www.elperiodico.cat/ca/ 
http://www.lavanguardia.com/ 
http://www.el9nou.cat/portada.php  


