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Taller de PREMSA: Objectius principals

 Apropar els alumnes a la premsa.
 Llegir notícies i aprendre a reflexionar sobre 

l’actualitat.
 Conèixer l’estructura o format de les 

notícies
 Analitzar el contingut de les notícies.
 Redactar notícies.



ACTIVITAT 1

 Coneixements previs sobre LA PREMSA
   
   Per parelles, contestar les següents preguntes:
 Què significa per a tu la paraula premsa?
 Quin tipus de premsa coneixeu?
 Quin és el nom del diari local més estès a l’Illa?
 Quins altres noms de diaris coneixes?
 Quines seccions o parts hi pots trobar?



ACTIVITAT 2: Treballem l’estructura o 
format d’una notícia

 A partir d’una notícia com a model, identificar 
col·lectivament les parts següents:

1. Secció
2. Titular
3. Resum del titular
4. El redactor
5. Peu de la imatge



ACTIVITAT 2: Treballem l’estructura o el 
format d’una notícia

 Cada fillet escull la notícia que més li cridi 
l’atenció. La retalla i l’enganxa a un full.

 Al costat de la notícia, ha d’escriure, a llapis i 
en majúscula, el nom de les parts: secció, 
titular, resum del titular, redactor i peu de la 
imatge.



ACTIVITAT 3: Analitzem el contingut 
de la notícia
 A partir d’una notícia com a model, contestar 

col·lectivament les preguntes clau: QUÈ? QUI? 
COM? QUAN? ON?

 Llegir la notícia i subratllar d’un color diferent les 
parts del text on es contestin les preguntes claus.

   QUÈ PASSA?
   A QUI LI PASSA?
   COM PASSA?
   QUAN PASSA?
   ON PASSA?



ACTIVITAT 4: Escrivim la notícia

 Escriure la notícia sobre una activitat realitzada a 
l’escola. 
Per exemple, sobre el DIA DE LA PAU.

 Posada en comú: QUÈ EN SABEM?
- Dia 30 de gener és el DIA DE LA PAU
- A l’escola, cada any, feim una activitat especial.
- Aquest any, tots els cursos hem participat en 
l’el·laboració d’un moral col·lectiu i hem sortit al pati per 
cantar tots plegats. 



ACTIVITAT 4: Escrivim la notícia
 Escriure les idees principals a partir de la plantilla següent:

TITULAR: _________________________

COS DE LA NOTÍCIA:
Què? 

____________________________________________________

Qui?
_____________________________________________________

Com?
____________________________________________________

Quan?___________________________________________________

On? 
_____________________________________________________



ACTIVITAT 4: Escrivim la notícia
 Redactar la notícia completa a partir de la pauta següent:

TITULAR

COS DE LA NOTÍCIA

ENGANXAR FOTOGRAFIA

PEU DEL TITULAR



ACTIVITAT 4: Escrivim la notícia

 Escriure diverses notícies.
 Començar a escriure notícies que tots els 

alumnes hagin viscut ( activitats realitzades 
al col·legi) per tal de posar-ho en comú i 
aprendre de TOTS.

 Finalment, que cada alumne pensi en un fet 
significatiu per a ell i en redacti la seva 
notícia.


