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Les noticies en els diaris 
 

 
 
 
Objectius  

En aquesta activitat pretenem que el estudiants organitzin una petita recerca 
sobre els diaris i la seva estructura i distribució.  Els estudiants hauran de 
recollir les dades tot analitzant els diaris, presenta-les dades en forma de 
taules i de gràfics i realitzar una presentació amb mitjans audiovisuals davant 
dels seus companys on exposaran el resultat de la seva recerca. 
  
 
Descripció de l’activitat  

En aquesta activitat els estudiants treballaran una webquest per tal de 

conèixer l’estructura, tant de noticies com d’elements gràfics de diversos 

diaris d’àmbit local i nacional, en paper com en edició digital.  

 
Recursos emprats  
 

 Fulls de l'estudiant de l'activitat 

 Espai web: http://walipi.webatu.com/activitat10/ 

 Pàgines web de diaris 

 Fulls de càlcul i programari de presentacions 

 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
El professor iniciarà l'activitat explicant als estudiants els objectius de 
l'activitat que es disposaran a iniciar. Després serà bo fer-ne una lectura  
inicial conjunta per tal d'aclarir els dubtes que puguin aparèixer.  
Els estudiants en grups de 6 hauran de realitzar les activitats que se’ls 
demana en la webquest manera autònoma.  
En finalitzar, cada grup d’estudiants presentarà als seus companys les 
conclusions del treball que han realitzat, de tal manera com si es presentes 
un informe.  
 En finalitzar aquesta presentació la resta d'estudiants, a proposta 
pròpia o del professor,  podran fer preguntes o intervencions per tal d'aclarir 
idees de la presentació o presentar-ne de pròpies. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

En aquesta activitat es treballen aspectes relacionats amb la recollida de 
dades i la seva presentació en forma de taules i gràfics. També s’ha de fer 
força ús dels mitjans audiovisuals i telemàtics per tal de realitzar la 
presentació final del treball realitzat. Per tant és treballen pràcticament 
totes les competències i processos. 
 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat està dissenyada per a ser desenvolupada per  qualsevol 
estudiant de 1r d'ESO d'un IES. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquesta activitat té una important relació amb l'àmbit social, i amb l’àmbit 
lingüístic, fins i tot llengua estrangera si fem l’estudi sobre un diari en alguna 
d’aquestes llengua. 
 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat:  

 MA_les_noticies_dels_diaris.doc 

 Espai web: http://walipi.webatu.com/activitat10/ 

 MA_les_noticies_dels_diaris.doc 
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