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La notícia a l’aula (1) 
 
 
 
Objectius 
 

• Introduir-se en el món de la notícia en format diari i digital per aproximar-se als 
problemes socials i ambientals, entre altres, del món actual. 

• Fomentar la lectura i gaudir-ne en un context significatiu. 
• Llegir comprensivament el text de la notícia, per extreure’n les idees principals, 

fer-ne un resum i crear opinió. 
• Agafar confiança per parlar davant dels altres. 
• Afavorir una actitud d'escolta activa en el grup 
• Treballar el rigor i el compromís de cara a un mateix i als altres, amb la 

planificació de la feina i la presentació del material que s’exposa. 
• Aprendre recursos nous per saber comunicar: saber exposar la notícia, 

relacionar-la, donar-ne l’opinió i argumentar-la.  
• Enriquir el vocabulari i els recursos lingüístics. 

 
Descripció de la proposta 
  
Els nens i nenes han de buscar una notícia, a través de la informació escrita dels 
mitjans de comunicació. Cada nen fa una exposició de la notícia, i es fa un debat 
posterior que genera una mirada rica i crítica als temes d’actualitat més significatius 
per a ells. 
 
Després de realitzar en el cicle 3/8 l’activitat del conte, en els cursos de tercer i quart el 
plantejament de l’activitat evoluciona introduint elements nous i conservant-ne alguns  
dels cursos anteriors. En aquest inici de cicle 8/12 es comença un apropament al món 
que ens envolta, tant el proper com el més llunyà. El mitjà utilitzat és la notícia.  
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
La presentació de la notícia consta de tres apartats: el retall del diari, un apartat amb el 
resum que fa cada nen o nena i l’apartat amb l’opinió personal de qui la presenta. 
Aquesta notícia la porten en una cartolina: enganxada, retolada, resumida i amb 
l’opinió escrita. Posteriorment després del debat cada nen resumeix i dóna la seva 
opinió per escrit. 
 
Una vegada a la setmana, un dels alumnes, presenta la notícia a l’aula . Aquesta 
activitat serveix individualment per fer petites exposicions, millorant-les dia a dia. 
Col·lectivament permet fer debats sobre temes relacionats amb el món i la cultura, des 
de les vessants socials i naturals, formulant-nos preguntes, responent-ne d’altres, 
aprenent a formar-nos una opinió pròpia. 
 
Un cop s’ha presentat la notícia a l’aula i s’ha fet el debat, la notícia passa a formar 
part de la documentació d’aula. La notícia es plastifica i es construeix un llibre que es 
pot utilitzar per llegir, mirar, i resoldre’ns més preguntes que ens puguem fer.  
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Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de cicle mitjà. Tenim present que demanarem a cada un d'ells segons la seva 
evolució. Hi ha nenes i nens que aquesta activitat la preparen a l’aula d'acollida, amb 
alguna mestra del nivell o amb la mestra d’educació especial. S’adapten els materials 
o es fa tot el procés acompanyant-los des de l’escola.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
La notícia és una proposta plenament interdisciplinària que relaciona diverses 
competències del currículum. Una notícia abasta molts aspectes, ens relaciona amb el 
món on vivim, ens interroga sobre realitats actuals des d'una perspectiva social, física, 
natural, artística, matemàtica... Creiem que és un gènere amb un gran potencial per fer 
alumnes connectats amb el món on vivim. 
 
Documents adjunts 
 
Material per al professorat: 

• Continguts i avaluació. 
 

Material de treball per a l’alumnat:     
• Fitxa de la notícia (3r) 
• Model notícia (4t) 

 
Autoria 
 
Ester Arnau, Montse Font, Roser Trull i Adela Terraza. Equip de mestres de l’Escola 
Fructuós Gelabert de Barcelona.  


