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La notícia a l’aula (2) 
 
 
 
Objectius 
 

• Aprofundir en el món de la notícia en format diari i en format digital. 
• 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. 
• 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 creatius per saber exposar, resumir, engrescar, en definitiva 

comunicar (imatges, power point). 
• Ser capaç d’explicar al grup, ordenadament, una notícia. 
• Agafar confiança per parlar davant dels altres afavorint l’autoestima i la 

responsabilitat. 
• Afavorir una actitud d’escolta activa en el grup. 
• Saber opinar, donar les idees, relacionar-les, contrastar-les i argumentar-les. 
• Enriquir el vocabulari i els recursos lingüístics de la llengua. 

 
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. 
 
En els cursos de cinquè i sisè es continua amb l’apropament al món que ens envolta, 
tant el proper com el més llunyà, a partir dels mitjans de comunicació. Els nens i nenes 
han de buscar una notícia, a través de la informació escrita en els diaris.  
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 

A cinquè, cada nen busca la mateixa notícia en dos diaris diferents, se les llegeix i es 
prepara un esquema amb els aspectes formals de cada diari, el resum i la seva opinió 
personal. Fa una exposició de la notícia  a l’aula, i posteriorment es fa un debat  que 
genera una mirada rica i crítica als temes d’actualitat més significatius per a ells. 
Aquesta notícia la porten en una cartolina: enganxada, retolada, resumida i amb 
l’opinió escrita. Finalitzat el debat cada nen resumeix la notícia i dóna la seva opinió 
per escrit. 
 
A sisè, treballen en parelles i exposen la mateixa notícia publicada en dos diaris 
diferents. Primer fan una lectura crítica de cada notícia i després en comparen les 
similituds i n’observen les diferències. Després en fan l’exposició davant dels 
companys. Els seus companys s’han llegit prèviament una de les dues notícies. Durant 
aquesta exposició els altres companys disposen d’un full on van anotant tot allò que 
volen comentar en el debat que s’obre en acabar l’exposició. Un secretari recull cada 
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dia les idees més rellevants. Es fan enregistraments dels diferents moments de 
l’activitat per incorporar en els blogs d’aula. 
 

La primera notícia se la preparen les mestres del nivell per fer de model i mostrar què 
es pretén amb l’activitat proposada. D’aquesta manera s’esvaeixen molts dubtes, són 
conscients del que se’ls demana i s’augmenta la qualitat de la feina feta. 
 

A sisè es fa una autoavaluació (full en els documents adjunts) i en els informes dels 
dos cursos es valoren diferents aspectes (consulteu el document adjunt sobre 
continguts i avaluació). 
 
Recursos emprats 
 
http://alumnes6efg.blogspot.com.es/ 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de cicle superior. 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 interdisciplinarietat és total. Una notícia abasta molts aspectes, ens relaciona amb 
el món on vivim, ens fa preguntar coses, ens aporta aspectes socials, físics, naturals, 
artístics, matemàtics... Creiem que és un gènere amb un gran potencial per fer 
alumnes connectats amb el món on viuen. 
 
Documents adjunts 
 
Material per al professorat: 

• La notícia a 6è 
• Carta a les famílies 
• Continguts i avaluació 

 
Material de treball per a l’alumnat: 

• Fitxa d’informació bàsica 5è 
• Fitxa d’informació bàsica 6è 
• Passos a seguir 
• Per millorar les presentacions 
• 4 idees per acabar 
• Autoavaluació 
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