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Per què? 

- El valor de l’actualitat i el 
tractament de la informació
- La comunicació digital
- La política comunicativa de 
l’institut: web, revista, blogs

Les competències

Competència 
comunicativa:
- Comunicativa Lingüística i 
audiovisual
- Tractament de la informació i 
competència digital

Conviure i habitar el món: 
social i ciutadana
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1. Fase logística i tècnica 

- Ordre a la classe i disposició de cada 
alumne segons treball: parelles
- Ordinador portàtil individual
- Ordinador del professor, PDI, àudio i 
auriculars

2. Sorpreses inicials
- Una notícia en la pantalla
- Webs de mitjans
- Consulta notícies sobre:...
- Comenta
- Selecciona una notícia: per 
parelles
- Parlem: el valor de la informació
- Notícia - article d’opinió
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La sessió 

!"#$%&'(&)*"++&#&',%-).'/0012/030''2'4-.5").-'67&-8)*.'9.#:;+":'4-8"*.

<")8=#'#>?"-.
2

@A&
2

(%-).
2

B",%-).)'

(.?C"*"#,8&)'D;)8,&)

EDF"*87.)'G"'+&')")8=#!
HI%J'G"D"-A&)'&C-"#G"-'K.LM

(.#*"#8G.)!
H&)C",*.)'I%"'*-&*&-"?.)M

N,*878G&G") +8D-. C&C"+ D+.$

2'(.?C-"#)8=#'+",*.-&O'+""'
L'K&:

'

2'<"+",,8=#'G"'
8#5.-?&,8=#O',.#)%+*&P'+""P'
,.?C&-&'L'"),.$"

2'N,*878G&G")'+JQ8,.2
$-&?&*8,&+")

2'6),-8*%-&'G8-8$8G&'G"'
*"Q*.)

2'B"C&).'G"'&,*878G&G")'
)")8=#'&#*"-8.-RC"#G8"#*")

- Importància de la informació 
i interès per l’acualitat
- Veracitat, objectivitat i 
subjectivitat
-  Llegir i interpretar
- Construir

Els gèneres
- La notícia

- L’article d’opinió
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El treball 
Eines digitals obertes:

- Processadors de textos (no windows)

- Diccionaris de castellà i anglès si cal.

- Diccionaris de sinónims

- Enciclopèdies

- Diaris digitals: enllaços revista 
institut

- Blog individual

- Editorial on line

- Web, revista i intranet del centre

- Youtube

- (A ser possible, NO google)
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L’acció del treball 

1. Anàlisi: 
- Anàlisi d’una notícia i article 

sobre l’institut
- Anàlisi d’un fet proper: la visita 

del President Montilla /diaris
2. Redacció:

- Fem una notícia falsa: “ un 
cocodrilo se escapa de un zoo”

i un article d’opinió: “sobre els 
fets”

Per parelles:

- Alumnes al costat.

- Els de més capacitats 
amb els de menys: ajut
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L’acció del treball 

3. Publicació al blog

- Anàlisi de textos fets
- Faltes d’ortografia i sintaxi
- Compartir i publicar
- Escriptura multimèdia:
    - hipertextualitat: enllaços
    - multimedialitat: text, foto, so, 
video
    - interactivitat: participar, opinar
    - actualització 
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Resultats 

1.Compartir textos per parelles
   - Enviar notícia i article d’opinió.
   - Enllaços, fotos, video

2. Consulta de tots els textos en línia
   - exemple de blog  i blog 2

3. Valoració
- Revisió de concepte veracitat, objectivitat

- Debat i anàlisi: MCM, el quart poder?

http://www.iestorredelpalau.cat/centre/revista/renoticia.php?id=2195&fondocolor=
http://www.iestorredelpalau.cat/centre/revista/renoticia.php?id=2195&fondocolor=
http://alexandraragalie97.blogspot.com/
http://alexandraragalie97.blogspot.com/
http://paulaortega97.blogspot.com/
http://paulaortega97.blogspot.com/
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L’avaluació 
- L’ús i domini de les eines TIC
- La redacció dels textos, segons 
normes fixades.
- La recerca i selecció d’informació.
- Els resultats finals segons les 
capacitats de cadascú.
- La capacitat d’anàlisi de l’actualitat 
i l’interès pel que passa al món
.

Més
Seguiment del que han publicat els 
diaris sobre la visita del President:
comparació, anàlisi, objectivitat, 
interpretació.

http://www.iestorredelpalau.cat/centre/revista/renoticia.php?id=2298&fondocolor=
http://www.iestorredelpalau.cat/centre/revista/renoticia.php?id=2298&fondocolor=
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Vols  col.laborar? 

Companyes, companys:

GRÀCIES
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Entre tots i totes ens podem ajudar:

evaristogonzal@gmail.com 

mailto:evaristogonzal@gmail.com
mailto:evaristogonzal@gmail.com

