
 
 

La notícia a l’aula. Cicle Mitjà 
 
 
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
• Participació activa i col·laborativa en interacció amb el grup o mestre a l’aula,  

respectant les normes que regeixen la interacció oral: torns de paraula, to de veu, 
ritme. 

• Exposició de temes de manera ordenada i comprensible. Participació activa en els 
diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i defensant o contradient, si 
cal, les dels altres amb arguments raonats. 

• Producció de textos orals i audiovisuals, amb preparació prèvia utilitzant recursos 
adequats (to de veu, gesticulació, suports visuals). 

• Exposicions a partir d’un guió, amb la possibilitat de fer-ho davant d’una càmera de 
vídeo. 

• Lectura, comprensió i anàlisi guiada d’informacions i relats procedents de mitjans 
de comunicació. 

• Resposta a preguntes a partir del text, la resposta de les quals comporta 
reelaboració, relació amb els coneixements de cadascú o elaboració d’inferències. 

• Escriptura de textos escrits senzills, produïts en diferents situacions: per descriure, 
explicar fets o fenòmens. 

• Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. 
• Coneixement de les diferents categories de textos audiovisuals segons la seva 

funció (notícia)  i introducció dels elements bàsics del llenguatge audiovisual. 
• Participació en les converses, debats o presentacions al grup classe. 
 
 
Avaluació 
  
En els informes valorem: 
 
Competència comunicativa: 

• 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. 

• Les intervencions que fa en els debats, es cenyeixen al tema que es parla. 

• Sap explicar un fet, una opinió, una observació, un procediment...aportant 
arguments, evidències i exemples. 

 
Competència tractament de la informació: 

• És capaç d’organitzar la informació que ha trobat per comunicar el que sap o 
ha après. 

• Identifica la idea principal d'una conversa. 
 
Competència d’aprendre a aprendre: 

• Sap planificar una tasca, tot preveient els passos que necessitarà per a dur-la a 
terme. 


