
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Jungfrau (Badalona)  

 

 

 

Ús d’instruments d’avaluació formativa  
amb alumnat de cicle superior  
per a la redacció d’una notícia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectiu d’aquesta unitat de programació és que els alumnes redactin una notícia.  
 

Abans d’ arribar, però, a la redacció, en sessions prèvies, es realitza tot un treball 

d’anàlisi del que és un diari i de com s’ estructura i es redacta una notícia. En 

aquestes sessions els alumnes de forma guiada per la mestra observen com és un 

diari i van posant nom a tot allò que desconeixien (com s’ estructura el diari, quines 

seccions hi ha,  què hi ha en una portada, com s’ organitza, com s’ estructura una 

notícia, parts...). Posteriorment, s’analitzen dues notícies model; primer a nivell 

d’estructura formal i després a nivell de contingut (Cos).  

 

La primera notícia s’analitza de forma guiada i conjunta a la classe i la segona es fa 

de forma independent per parelles. Arribat aquest punt, donat que és una tasca 

complexa que s’ha de dur a terme en força sessions,  es fa una aturada per 

redefinir i tornar a situar la tasca i compartir els objectius amb els alumnes. 

Per tant, passem una graella que serveix per fer memòria de totes les tasques que 

s’han dut a terme fins aquell moment amb la intenció clara que siguin ells qui 

descobreixin o defineixin per què hem fet totes aquelles tasques , que siguin 

conscients de tot el que han après, que formulin els objectius de totes aquestes 

tasques tot reflexionat  perquè creuen que les hem fet, així com valorar amb 

quines dificultats s’han trobat.  

Títol de l´activitat:  LA NOTÍCIA 
Tipologia de document: Escrit. 
Nivell educatiu: 5è o 6è de primària. 
Realitzat pel professorat i adreçat als alumnes. 
Àrea: Català 
Nombre de sessions: entre 8 i 10 aproximadament 



Un cop feta aquesta reflexió s’estableix l’ objectiu de la nostra tasca: elaborar i 

redactar una notícia utilitzant tots els recursos i coneixements que hem 

adquirit en les sessions anteriors.  

 

Abans de començar, s’elabora una base d’orientació, construïda a partir de 

diverses preguntes, que ens ajudarà a la redacció i disseny de la nostra notícia. 

Donat que es tracta d’una tasca complexa, es fa de forma guiada. La mestra va 

orientant cap a on ha d’anar la base, però està consensuada per tots i es fa amb les 

aportacions dels alumnes. La consigna es que els ha de ser útil i el més clara 

possible per poder redactar la seva notícia. Un cop ja es té la base d’orientació, 

cadascú comença a treballar la seva notícia a nivell individual, tot seguint la base. 

 

Quan tothom ha acabat la seva notícia, es passa una graella d’avaluació que s’aplica 

com a coavaluació. Per parelles, llegeixen mútuament les seves notícies i les van 

avaluant conjuntament. Aquesta avaluació té dos objectius: d’una banda, comprovar 

si tot està prou correcte i quins aspectes cal millorar i, de l’altra, veure 

posteriorment si la seva avaluació s’ajusta a la que després fa la mestra. Se’ls dóna 

la possibilitat de refer tot el que creguin oportú abans d’entregar el dossier a la 

mestra. 

 

Quan la mestra avalua els dossiers, comprova si la graella de coavaluació es 

correspon amb la seva avaluació o si hi ha algun aspecte que és significativament 

diferent. Fa anotacions en el mateix dossier com a retorn als alumnes i quan 

s’entrega el dossier als alumnes poden llegir les anotacions. D’altra banda, la 

mestra també fa un retorn verbal alumne per alumne. (Aquest treball es va dur a 

terme amb dos mestres dins l’aula, la qual cosa va facilitar aquesta tasca). 
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AUTOAVALUACIÓ DE LA NOTÍCIA I DOSSIER:                           Nom i cognom: 
LA NOTÍCIA  Data:  
 

AUTOAVALUACIÓ DE LA NOTÍCIA QUE HE REDACTAT 
L’ estructura formal de la notícia té tots els elements 
necessaris 

Nom del diari:      Data: 
 
Secció:              Titular: 
 
Entrada:                          Autor: 
 
Cos dividit en paràgrafs:                     Subtítol: 
 
Foto:                      Peu de foto: 
 
 

La notícia està ben presentada.  • Els elements que la formen (títol, subtítols, foto, 
data...) estan ben organitzats en el paper: 

 

 

• La lletra s’entén: 

 
• He utilitzat el regle: 

 
 

 
 
 
Llegim el cos de la notícia. Comprovo si hi ha totes les 

• QUI? 
 

 
• QUÈ? 



preguntes que s’han de respondre en una notícia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegim el cos de la notícia. Comprovo si hi ha totes les 
preguntes que s’han de respondre en una notícia. 

 
 

• QUAN? 
 
 

• ON? 
 
 

• COM? 
 
 

• PER QUÈ? (opcional) 
 
 

Valoració notícia  
 
 
 
 
 
 
 

AUTOAVALUACIÓ DEL MEU DOSSIER 
Portada • Està ben distribuïda en el paper: 

 
• Hi conté: 

 



Títol:                      Nom i cognom: 
Curs:                       Grup: 
Àrea:                       Foto o dibuix: 

 
 

Contingut 
 
 
 
 

Hi trobem les següents feines en aquest ordre: 
• 1) Esquema tipus de text: 
• 2) Estructura d’una notícia: 
• 3)Triar el titular més adient i buidat: 
• 4)Notícia de les pluges: 
• 5) Notícia de l’ accident: 
• 6) Graelles per buidar notícies: 
• 7) Revisió de les activitats fetes: 
• 8) Base d’ orientació: 
• 10)Notícia personal: 

 
Presentació dossier 

 
• Organització: 
• Netedat i polidesa: 
• Lletra: 
• Utilització del regle: 

• Els fulls estan ben col·locats 

 
Valoració dossier  
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