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ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
 

 

OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 
Objectius generals: 

• Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’itinerari. 

• Fomentar l’esperit crític de l’alumne mitjançant el contrast d’informacions i 
opinions diverses. 

• Mostrar-se participatiu, solidaritzant-se de forma responsable i exercitant-se 
en els principis bàsics de la convivència. 

• Respectar institucions diverses: museus, parcs, monuments... així com el 
patrimoni cultural, historicoartístic i mediambiental. 

• Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de l’alberg, 
els monitors i els tècnics de les activitats. 

 
Objectius específics: 

• Aprendre les bases de la comunicació i la seva evolució històrica. 

• Identificar i diferenciar els diferents mitjans de comunicació actuals. 

• Reconèixer on hi ha notícia i saber-la entendre, sintetitzar i transmetre 
correctament.  
 
 

METODOLOGIA 

• Seguiment de les explicacions del monitor/a i dels tallers. 

• Realització del dossier didàctic (opcional) 

• Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes proposades 
pel monitor/a. 
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CONTINGUTS 
 

Història de la comunicació 

Analitzarem la història i l’evolució de la comunicació al llarg dels segles, des de la 

comunicació oral-gestual, passant per l’escriptura fins arribar a la revolució digital i 

l’era de la informació. 

 

 

Mitjans de comunicació  

Coneixerem els diferents mitjans de 

comunicació de masses i en triarem un 

parell per aprofundir i treballar millor el 

TS. 

 

 

 

 

 

A la recerca de la notícia!  

Anirem cap al centre de de la població on 

ens trobem per a realitzar  un treball de 

camp. Buscarem la nostra notícia, per 

temàtiques prèviament seleccionades 

(política, societat, esports...) i la 

desenvoluparem els propers dies. Traiem 

el periodista que portem dins! 

 

 

 

 

Visita a mitjà de comunicació 

Visitarem la seu d’un grup de 

comunicació que trobem proper al lloc 

on estiguem allotjats. Ens guiaran per 

les seves instal·lacions per saber més 

sobre qui són, què fan i com treballen. 
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Jocs en equip i crònica esportiva 
Farem tot un seguit de jocs en equip. Practicarem diferents disciplines esportives 
ben divertides.  A darrera hora farem la crònica esportiva de la jornada 
 

El periodisme i la notícia 

Un cop realitzades les entrevistes i recopilades totes les dades necessàries del dia 

anterior, ara és hora de crear el nostre article. Per grups, haurem de redactar la 

notícia de dues maneres: per 

publicar a premsa escrita i com a 

notícia televisiva. Començarem a 

preparar el telenotícies que farem el 

dia següent. 

 

Telenotícies migdia 

Amb les notícies ben redactades i 

apreses, és hora de fer el nostre 

propi telenotícies. 3, 2, 1... en 

directe!  
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