
 
 

La notícia a l’aula (2). Cicle superior 
 
 
 
 
Continguts que es treballen de forma destacada 
  
 

• Exposicions a partir d’un guió o bé utilitzant com a suport programaris de 
presentació. 

• Expressió del pensament de manera coherent i estructurada per satisfer 
necessitats personals, escolars i socials. 

• Interès a participar en les converses i expressar-se amb claredat i bona 
pronúncia. 

• Ús de llenguatges no discriminatoris i que respectin les diferències de gènere. 
• Reelaboració i explicació de manera sintètica d’exposicions o explicacions que 

ha fet alguna persona o bé que s’han escoltat. 
• Aplicació d’anàlisis crítiques que permetin valorar adequadament l’interès de 

missatges escoltats i qüestionar-los, si cal. 
• Capacitat crítica per comprendre allò que s’ha escoltat i fer-se preguntes a 

partir dels continguts exposats. 
• Interès, atenció i respecte per les intervencions dels altres. 
• Participació en les converses, debats al grup classe. 
• Expressió d’idees de forma sintètica a través d’un esquema o imatge. (veure 

documents adjunts). 
• Expressió d’impressions personals després de les lectures i adopció d’una 

posició crítica. 
• Reconeixement de les dades bàsiques d’una notícia. 
• Consciència que la llengua no funciona de la mateixa manera en un conte, en 

un text de ciències, en un de matemàtiques o en un poema. Cada àrea té un 
lèxic específic i una manera d’organitzar els enunciats i l’estructura del text. 

 
 
 
 
Avaluació 
  
En els informes valorem: 
 
Competència comunicativa: 
 

• Participa en qualsevol situació comunicativa de l’aula, conversant, aportant 
idees i reflexionant el que diuen els companys. 

• Té capacitat per parlar en veu alta ajustant el seu to de veu i l’entonació a 
l’auditori. 

• En les seves exposicions orals utilitza de forma adequada alguns recursos no 
verbals com el to de veu, la posició del cos, la gesticulació... 

• Coneix i fa ús, en les seves intervencions orals, del nou vocabulari introduït. 
• Mostra una actitud crítica envers el que llegeix (es pregunta, busca 

argumentacions sobre la informació o altres informacions per contrastar). 



• Sap extreure les idees principals d'una exposició oral. 
• S’expressa correctament de forma oral. És ordenat en les seves exposicions, 

sap remarcar la idea o idees principals, mostra riquesa en les seves 
comunicacions orals, adapta el seu llenguatge a les persones amb les quals es 
comunica. (Els que han exposat la notícia) 

 
Competència digital: 
 

• Analitza de forma crítica informacions diverses sobre un mateix fet. Compara el 
format, ho relaciona amb les intencions del mitjà... 

 
Competència Autonomia Personal: 
 

• És capaç de treballar amb qualsevol company o grup. 


