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Què és La Notícia del Dia de Junior Report?

La Notícia del Dia és una notícia que es publica cada dia sobre un tema d’actualitat. Un equip de periodistes 
selecciona la temàtica i l’escriu adaptant el contingut al públic adolescent. D’altra banda, la notícia va 
acompanyada d’activitats per poder treballar l’actualitat a l’aula.
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Què ens permet treballar La Notícia del Dia de Junior Report?

La Notícia del Dia és un recurs ideal per tractar l’actualitat com a eina educativa i fomentar la lectura 
i el pensament crític de l’alumnat. 

A través d’aquest recurs es poden treballar competències del currículum de secundària d’àmbits
molt diversos com ara l’àmbit lingüístic, l’àmbit personal i social, l’àmbit digital, l’àmbit de cultura
i valors, l’àmbit cientificotecnològic o l’àmbit social. 

En funció dels àmbits que interessi treballar es pot seleccionar una determinada notícia i dur a terme 
una proposta didàctica a l’aula: n’hi ha que estan molt enfocades en la comprensió lectora; d’altres 
permeten treballar l’expressió oral a través de preguntes que fomenten el debat, mentre que d’altres 
s’enfoquen en l’expressió escrita amb activitats com la creació d’un article d’opinió.   

Des de l’àrea del subscriptor de La Notícia del Dia de Junior Report tindràs accés a: 

• Hemeroteca de totes les Notícies del Dia publicades.

• Diapositives per posar en comú la notícia amb els i les estudiants.

• Banc d’activitats que inclou un gran ventall d’activitats, algunes per dur a terme en sessions 
      d’una hora i d’altres per fer en 30 minuts. Per a cada activitat hi ha disponible una guia docent 
      (inclou els objectius, la seqüència i temporització, rúbriques d’avaluació i competències que es                                                 
      treballen) i també les instruccions per a l’alumnat. 

A quins cursos es pot utilitzar la Notícia del Dia de Junior Report?

És recomanable utilitzar-la a 3r i 4t d’ESO i batxillerat, tot i que també es pot fer servir a 1r i 2n d’ESO. 
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Quines aplicacions té La Notícia del Dia de Junior Report?

• Eina per promocionar la lectura a l’ESO i el Batxillerat: crear l’hàbit de llegir notícies és clau 
      per aconseguir que l’alumnat estigui informat i conegui què està passant  al món. 

• Material per a les guàrdies o substitucions imprevistes. Serveix com a tasca concreta per llegir 
      una notícia d’actualitat i treballar-la. 

• Material per treballar a l’hora de Tutoria. Suposa un recurs molt útil per incorporar l’actualitat 
      i el pensament crític en la dinàmica quotidiana de l’acció tutorial, escollint notícies que hagin 
      generat controvèrsia o plantegin un dilema ètic. 

• Activitat per a les matèries de llengua. La lectura de La Notícia del Dia permet treballar la 
      comprensió lectora i, en funció de l’activitat escollida, es pot fer èmfasi en l’expressió escrita 
      o l’expressió oral.

• Activitat per a matèries de qualsevol àmbit. Com que les Notícies del Dia tenen una gran diversitat 
temàtica, poden servir per treballar l’actualitat i aconseguir que l’alumnat estigui informat del que 
passa al món en relació als continguts associats a una matèria concreta.

• Eina per iniciar un treball per projectes: La Notícia del Dia es pot utilitzar com a context o per  
introduir una problemàtica actual que donin peu a un projecte.

• Material de treball globalitzat/transversal: La Notícia del Dia permet trencar les barreres entre 
      les matèries tradicionals i treballar de manera conjunta a l’aula continguts de diversos àmbits 
      de coneixement.
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Com fer servir La Notícia del Dia de Junior Report a l’aula?

Preparació de la sessió:

La persona docent escull:

• La Notícia del Dia de Junior Report del seu interès. Això dependrà del context que es vulgui
      utilitzar i l’aplicació que se li vulgui donar. 

• Quina activitat es vol dur a terme amb el grup classe en funció de les competències que interessi 
       treballar. N’hi ha per fer en sessions de 30 minuts i d’altres que estan pensades per a 1 hora.

Realització de la sessió:

L’estructura general de les sessions de 30 minuts és:

1. Lectura individual de La Notícia del Dia de Junior Report (aprox. 5 minuts).

2. Posada en comú del contingut i verificació de la informació (aprox. 10 minuts).

3. Realització de l’activitat escollida, detallada a l’àrea del subscriptor un cop feta la de subscripció 
(aprox. 15 minuts).

L’estructura general de les sessions d’1 hora és: 

1. Lectura individual de La Notícia del Dia de Junior Report (aprox. 5 minuts).

2. Posada en comú del contingut amb les diapositives i verificació de la informació (aprox. 10 minuts).

3. Intercanvi d’opinions al voltant de les preguntes plantejades (aprox. 10 minuts).

4. Realització de l’activitat escollida, detallada a l’àrea del subscriptor un cop feta la subscripció  
(aprox. 35 minuts). 

L

https://subscriptor.junior-report.media/suscribete/
https://subscriptor.junior-report.media/suscribete/
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Com funciona una sessió de 30 minuts de La Notícia del Dia?

https://globe.junior-report.media
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Com funciona una sessió d’1 hora de La Notícia del Dia?

https://globe.junior-report.media
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