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Què és La Notícia del Dia de Junior Report?

La Notícia del Dia és una notícia que es publica diàriament sobre un tema d’actualitat. Un equip de 
periodistes en selecciona la temàtica i escriu la informació de manera didàctica i contextualitzada, adreçada 
al públic adolescent. Cada notícia va acompanyada d’una activitat o repte per treballar la informació a l’aula 
o des de casa.



Què ens permet treballar La Notícia del Dia?

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

Aquest recurs educatiu permet treballar competències del currículum de secundària en 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.

Així, segons l’àmbit que interessi treballar, es pot seleccionar una notícia concreta i dur a terme una 
proposta didàctica a l’aula: n’hi ha que estan molt enfocades a treballar la comprensió lectora; d’altres, 
l’expressió oral, per exemple a través de debats; i d’altres, l’expressió escrita, amb activitats com 
la creació d’un article d’opinió.  

També està pensada com un recurs per a les famílies (pares, mares i adults) que volen fomentar 
la lectura de mitjans de comunicació a casa i apropar la informació als més joves.

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

És un recurs pensat per a 3r i 4t d’ESO i Batxillerat, però també es pot fer servir a 1r i 2n d’ESO. 



Quines aplicacions té La Notícia del Dia?

• 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 sàpiga què està passant al món.

• Material per a les guàrdies o substitucions imprevistes. Els docents poden llegir la notícia a l’aula 
      i fer l’activitat corresponent amb l’alumnat. 

• Material per treballar a l’espai 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
      polèmica o que plantegin un dilema ètic.

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

• Activitat per a matèries de qualsevol àmbit. El catàleg de La Notícia del Dia té una gran diversitat 
temàtica i això permet treballar l’actualitat en relació als continguts d’una matèria concreta.

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

• Material de treball globalitzat/transversal. La Notícia del Dia permet difuminar la barrera que 
      separa les matèries tradicionals i treballar de manera conjunta els continguts de diversos àmbits 
      de coneixement.



Com fer servir La Notícia del Dia a l’aula?

En primer lloc, suggerim que el o la docent prepari la sessió de La Notícia del Dia que vol treballar 
a l’aula. Per fer-ho, ha d’escollir la notícia que sigui del seu interès, segons el context i les competències 
que vulgui treballar. Pot escollir la darrera notícia publicada o seleccionar altre de l’hemeroteca. Un cop 
llegida la informació, aconsellem que el o la docent realitzi l’activitat proposada, per així poder guiar 
millor el seu alumnat.

L’estructura general de la sessió de La Notícia del Dia consta de tres passos:

Lectura individual de La Notícia del Dia (aprox. 15 minuts).

Posada en comú del contingut i verificació de la informació (aprox. 15 minuts).

Realització de l’activitat relacionada (aprox. 15 minuts).

 

1.

2.

3.



Al diari Junior Report, trobaràs la nostra 
notícia de cada dia

 

Al final de cada notícia, trobaràs 
l’activitat relacionada amb el tema

 

https://globe.junior-report.media


Al final de cada notícia, trobaràs 
l’activitat relacionada amb el tema

 

Com compartir l’accés a La Notícia del Dia amb l’alumnat?

La modalitat de subscripció de CENTRE EDUCATIU ANUAL permet compartir l’accés als materials 
didàctics de La Noticia del Dia amb l’alumnat. D’aquesta manera, els i les estudiants podran consultar 
l’activitat diària des dels seus propis dispositius.

El centre educatiu i els docents que s’hagin registrat al diari Junior Report rebran per correu electrònic 
una contrasenya que podran compartir amb el seu alumnat i que s’haurà d’introduir al bloc que apareix 
al final de cada notícia.
 




