
“En l’era de la informació, 
la ignorància és una elecció.”

Donny Miller

Notícies
CULTURA DIGITAL

U N I T A T _ 5

Com ens arriben les notícies 
en aquest món virtual?

enganyoses
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1 OBJECTIUS

Transmetre la importància de la informació de 

qualitat en qualsevol mitjà de comunicació. 

Conéixer la nova realitat a què s’enfronten els 

mitjans de comunicació en un entorn digital.  

Fer que els joves s’hi impliquen i desenvolupen 

pensament crític, tant en l’àmbit de l’actualitat 

local com de la internacional.  

Fomentar el consum conscient, responsable i ètic 

de les xarxes socials.

Fomentar la creativitat en l’àmbit dels mitjans de 

comunicació i de l’actualitat.

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS
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2 CONTINGUTS

Diaris: del linotip al paper i al lloc web. L’estil periodístic i els tipus de premsa.

Informació en el món digital. La nova premsa digital, el podcast, la televisió a la carta, la 

narració, la fusió digital, el cinema i els videojocs periodístics.

Periodisme digital. Eines de narració digital, la blogosfera, el periodisme de dades i xarxes 

globals de periodisme d’investigació.

Característiques de les notícies falses i tipologia. Verificació de dades de llocs web, 

algoritmes i persuasió política en Internet.

Activisme en línia. Des del periodisme popular i les campanyes individuals en línia fins a 

reptes virals i globals.

Xarxes socials. La influència que tenen en l’educació i la societat. El poder de youtubers i 

influenciadors i els riscos que això comporta.

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS
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3 CONTINGUTS TILC

CONTINGUTS

Definició i identificació de notícies enganyoses.

Evolució dels diaris en paper a mitjans en línia.

Edició de reportatges en diversos formats i suports.

Activisme en línia.

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

/ COGNICIÓ / COMUNICACIÓ / CULTURA
ACADÈMICS
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3 CONTINGUTS TILC

COGNICIÓ

Identificació de diverses fonts d’informació. 

Organització de grups i realització de 

tasques amb un objectiu final. 

Identificació dels aspectes positius i els 

riscos de les xarxes socials. 

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

/ COMUNICACIÓ / CULTURA / CONTINGUTS
ACADÈMICS
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3 CONTINGUTS TILC

COMUNICACIÓ

Lectura i escriptura de textos periodístics en 

diversos suports. 

Lectura en detall, identificació de trets de 

notícies enganyoses en textos escrits. 

Vocabulari clau: joc periodístic, periodisme 

digital, periodisme popular, activisme en línia, 

dades massives.

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

 / CULTURA / CONTINGUTS / COGNICIÓ
ACADÈMICS
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3 CONTINGUTS TILC

CULTURA

Comprensió de l’impacte global de les notícies 

falses. 

Els orígens i la història dels diaris i el periodisme. 

La importància d’identificar la desinformació en les 

xarxes socials. 

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

 / CONTINGUTS / COGNICIÓ / COMUNICACIÓ
ACADÈMICS
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4 AVALUACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

El professorat ha d’avaluar la capacitat dels i de les estudiants de: 

Comprendre les motivacions de les notícies enganyoses.

Treballar en grup i crear productes periodístics en diversos suports 

i formats.

Identificar casos de notícies enganyoses i proporcionar 

alternatives positives.

Reflexionar sobre la influència de les xarxes socials en els 

adolescents i les adolescents.

/ EINES D’AVALUACIÓ

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS
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4 AVALUACIÓ

EINES D’AVALUACIÓ

Rúbrica del professor/de la professora.

Avaluació del treball d’aprenentatge cooperatiu per grups.

Avaluació d’articles, reportatges i assajos escrits.  

Avaluació i coavaluació d’experts. 

/ CRITERIS D’AVALUACIÓ

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS
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5 RECURSOS PER CURS 

5.1. ACTIVITATS DE 1r i 2n D’ESO

CLASSE 1

1r d’ESO Mira la història il·lustrada dels diaris i la premsa escrita. Pots consultar aquest 

document i veure aquest blog i vídeo.

A continuació, feu una recerca breu en grups sobre com es produeixen els diaris en paper: des de 

la selecció de notícies fins a com utilitzar una rotativa. Podeu visitar virtual el museu Gutenberg.

En grups, creeu sales de redacció per a fer diaris amb notícies seleccionades de diversos diaris 

digitals en anglés (vegeu la secció “Altres recursos” per als enllaços). Els grups poden produir 

productes diferents: article de diari, presentació, collage, etc. 

2n d’ESO Convertiu tota la classe en la redacció d’un diari, amb departaments definits. 

Comenteu quines notícies hauríeu de triar per al vostre diari i feu-ne una llista. Teniu en 

compte els valors bàsics del periodisme. També podeu consulta aquest codi deontològic. 

Ampliació: escriviu, en grup, algun article per al vostre diari. Abans d’escriure, heu de recordar 

els cinc interrogatius, la piràmide invertida i altres idees per captar l’atenció de l’audiència.

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://www.youtube.com/watch?v=xFlwvRx6gGY
https://www.rtve.es/alacarta/videos/paisajes-de-la-historia/paisajes-historia-cien-anos-prensa-escrita/632018/
https://blogs.uab.cat/comunicacio/category/premsa/page/2/
https://youtu.be/kiD8U4gR0lA
http://www.gutenberg-museum.de/
https://isalvatierra.medium.com/periodisme-les-noves-regles-del-joc-63c832943ec4
https://www.periodistes.cat/sites/default/files/public/continguts/basic/codi-deontologic/documents/codi-deontologic-novembre-2016-3.pdf
https://youtu.be/30P9mtEWFJQ
http://interactiva.uvic.cat/bloc/2017/02/20/com-atrapar-als-lectors/
https://www.uv.es/sociolog/arxius/ARXIUS%2023/ARXIUS_23_01.pdf
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5 RECURSOS PER CURS 

5.1. ACTIVITATS DE 1r i 2n D’ESO

CLASSE 2 

1r d’ESO En grups: treballeu com la redacció d’una emissora de ràdio i feu un podcast en què 

entrevisteu gent interessant (poden ser de l’escola, persones importants de la ciutat, etc.). 

També podeu interpretar el paper d’entrevistat. 

Podeu consultar aquest document.

2n d’ESO En grups reduïts, visiteu els nous diaris digitals com ara Huffpost, Propublica, 

InsideClima News i observeu-ne les característiques principals. 

Analitzeu els programes d’algun canal de televisió a la carta (CNN, BBC, Youtube BBC ) i 

prepareu un noticiari o una tertúlia inspirats en un exemple en anglés.

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://www.buzzsprout.com/how-to-make-a-podcast?gclid=EAIaIQobChMIuLfO0pSH6QIVUrTVCh0H1AenEAAYASAAEgLgK_D_BwE
http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php/2012/02/16/podcasts-en-el-aula
https://www.huffingtonpost.co.uk/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuaHVmZmluZ3RvbnBvc3QuZXMv&guce_referrer_sig=AQAAAFqvpCAnBrlQ32rr0RV1BHkrE-me2Z_J6eMpWpjnES1rtoYO1D622FdgiVUu86j4Ued-nmo7y6HxXo78JYiIKXJaK_llkVoaxJQVn0iKGOg7JvfK1UMmnhTvSfx
https://www.propublica.org/
https://insideclimatenews.org/
https://edition.cnn.com/
https://www.bbc.com/news
https://www.youtube.com/user/BBC
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5 RECURSOS PER CURS 

5.1. ACTIVITATS DE 1r i 2n D’ESO

CLASSE 3

1r d’ESO Aplica les característiques del periodisme digital -multimèdia, hipertext 

i interactivitat- en textos publicats en línia, com ara blocs de Wordpress o AULES. 

Pots complementar la documentació amb aquest vídeo.

Amb ajuda del professor o de la professora, en grup, apreneu què és el periodisme 

digital -també en aquest enllaç-, la narració digital. Vegeu més informació en  

periodisme digital, i narració digital per a observar la influència que tenen les 

xarxes socials en l’evolució de la comunicació.

2n d’ESO Amb ajuda del professor o professora, analitzeu la presència de les 

dones en la blogosfera, i també la quantitat de dones en la direcció de mitjans de 

comunicació. Podeu mirar aquest vídeo.

Feu, en grup, una presentació en vídeo sobre un bloc que us agrade amb Powtoon. 

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://www.youtube.com/watch?v=NBji7tTM4us
https://www.youtube.com/watch?v=Qn8iKY9ikzs&list=PL2Qi6VUyRIXbl799lySaZMZoGyRQCHfW6
https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/modelos-innovadores-del-periodismo-digital-ante-las-demandas-de-las-audiencias/
https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/modelos-innovadores-del-periodismo-digital-ante-las-demandas-de-las-audiencias/
https://xrcb.cat/ca/research/entrevista-a-marta-peirano/
https://www.youtube.com/watch?v=NBji7tTM4us
http://multimedia.uoc.edu/blogs/narrativa/interactive/enllacos-recomanats-sobre-narrativa-interactiva/
http://interactiva.uvic.cat/bloc/2019/02/27/les-xarxes-socials-la-revolucio-del-periodisme/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/women-and-leadership-news-media-2020-evidence-ten-markets
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/quin-es-el-paper-de-la-dona-als-mitjans-de-comunicacio/video/3314490/
https://www.powtoon.com/
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5 RECURSOS PER CURS 

5.1. ACTIVITATS DE 1r i 2n D’ESO

CLASSE 4

1r d’ESO Obtín més informació sobre les notícies enganyoses, també en aquest recurs. 

Després, per parelles, presenteu les notícies enganyoses més curioses que hàgeu trobat i 

remarqueu-ne els punts clau. Com a conclusió, de manera individual, escriu dues notícies 

sobre un mateix fet, una de vertadera i una de falsa. 

2n d’ESO Busqueu exemples de notícies enganyoses d’actualitat: eleccions, moviments 

migratoris, emergència climàtica, sostenibilitat, feminisme, drets dels animals, etc. 

Envieu els resultats per grups i en paper o en format digital: vídeo, xarxes socials, podcast, 

imatges, etc. 

Mira de conèixer què és la postveritat per què tenen èxit les notícies enganyoses. Proveu 

de trobar l’origen i la motivació dels exemples que heu trobat. 

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://www.educac.cat/families/fake-news-com-les-podem-detectar
http://lab.cccb.org/ca/noticies-falses-compartir-es-curar/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/veritats-de-mentida/video/5669141/
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5 RECURSOS PER CURS 

5.1. ACTIVITATS DE 1r i 2n D’ESO

CLASSE 5

1r d’ESO Una vegada sàpies què és el periodisme ciutadà –també a través 

d’aquest enllaç-, individualment o per parelles, creeu contingut per a xarxes 

socials per escrit amb etiquetes, imatges o infografies, o en format audiovisual 

amb vídeos per a comentar una notícia original. 

Ampliació: en grups, analitzeu les campanyes més reeixides de Change.org.

2n d’ESO Analitzeu en grup l’activisme en línia d’una organització internacional 

en qualsevol àmbit, per exemple Greenpeace, utilitzant el concepte de slacker-

activism i la iniciativa de formar nous activistes a través de la comunitat en línia. 

Feu un pamflet que done suport al treball que fan i que l’explique. 

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://www.youtube.com/watch?v=sw470tVnTdA
https://revistamirall.com/2016/01/28/periodisme-ciutada-una-bona-alternativa/
https://change.org/
https://www.greenpeace.org.uk/news/online-activism-how-petitions-and-social-media-campaigns-have-changed-the-world/
https://www.greenpeace.org.uk/news/online-activism-how-petitions-and-social-media-campaigns-have-changed-the-world/
https://www.greenpeace.org/usa/coaching-new-enviro-activists-online-environmental-community/
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5 RECURSOS PER CURS 

5.1. ACTIVITATS DE 1r i 2n D’ESO

CLASSE 6

1r d’ESO Amb l’ajuda del professor o professora, aprén els riscos de les xarxes socials.

Elabora un reportatge escrit o un fotoreportatge sobre les xarxes socials que n’explique 

breument els usos, beneficis i riscos. 

A continuació, marca cinc persones o organitzacions que seguiries. Comparteix-ho amb 

el grup i compara les opcions que has triat amb els companys i les companyes.

2n d’ESO En grups, assabenteu-vos del poder que tenen els influenciadors, especialment 

en Instagram, i també de com es financen. Mireu també aquest vídeo i aquesta notícia.

Segons els teus interessos, analitza diversos perfils i prepara un test amb preguntes i 

respostes per a la resta de la classe. Comparteix l’enllaç i assabenta’t de les opcions de la 

resta de la classe.   

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://www.tinet.cat/actualitat/el-video-viral-que-fa-conscienciar-sobre-les-conductes-de-risc-dels-adolescents-les
https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/univers-internet-xarxes-socials-riscos-i-potencials-per-als-infants-i-adolescents/210563
https://influencermarketinghub.com/what-is-an-influencer/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/adolescentsicat/el-catala-de-les-nostres-influencers-preferides/video/6065248/
https://www.diaridebarcelona.cat/w/el-negoci-dels-falsos-influencers
https://www.quizyourfriends.com/
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5 RECURSOS PER CURS 

5.2. ACTIVITATS DE 3r i 4t D’ESO 

CLASSE 1

3r d’ESO En grups, analitzeu el finançament dels mitjans de comunicació de la vostra zona. Podeu 

presentar les conclusions en forma d’informe, d’article o d’entrevistes amb els gestors dels 

mitjans de comunicació que hàgeu triat.

Ampliació: Obtín més informació sobre l’anàlisi de la propaganda contemporània. Podeu 

complementar amb el concepte ficció.

4t d’ESO Mira aquest vídeo per a assabentar-te de la crisi del model de negoci dels diaris impresos.

En grups, compareu diaris britànics seriosos (The Daily Telegraph, The Times, The Guardian, 

The Independent) amb altres de sensacionalistes o de premsa groga (Daily Mail, Daily Express, 

The Sun, Daily Mirror). 

Escriviu un article de diari en WordPress o en Make my newspaper. 

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://mediaeducationlab.com/mind-over-media-analyzing-contemporary-propaganda-0
https://www.macba.cat/ca/art-artistes/recorreguts/ficcio
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.timesonline.co.uk/
http://www.independent.co.uk/
http://www.dailymail.co.uk/
http://www.express.co.uk/
http://www.mirror.co.uk/
https://makemynewspaper.com/
https://www.periodistes.cat/capcalera/buscant-el-model-de-negoci
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5 RECURSOS PER CURS 

5.2. ACTIVITATS DE 3r i 4t D’ESO 

CLASSE 2

3r d’ESO Què en saps, dels jocs periodístics?

Respon aquestes preguntes: Què són? Qui hi ha al darrere? Per què són jocs seriosos? Tens 

alguns exemples de jocs periodístics ací i ací.  

La importància del periodisme en el cinema.

Fes un reportatge breu sobre l’ús del periodisme en pel·lícules o sèries que conegues. 

Presenta’l en qualsevol format i afig-hi imatges o vídeos. 

4t d’ESO Descobreix el perfil i els productes de Fred di Giacomo, com ara 25 anos do Muro 

de Berlim. 

En grups, dissenyeu un joc periodístic o newsgame sobre un tema interessant de la vostra 

zona. Podeu crear els personatges, descriure la dinàmica del joc i dissenyar-ne un prototip 

amb Scratch. 

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://knightlab.northwestern.edu/2019/06/10/newsgames-intro/
https://games4sustainability.org/gamepedia/food-import-folly/
https://open.nytimes.com/the-best-of-newsgaming-at-the-editors-lab-cc024ca5edd9
https://www.youtube.com/watch?v=RzmBqoti4HU
https://www.youtube.com/watch?v=71L8hEqch30
https://freddigiacomo.wordpress.com/
http://www.quedamurodeberlim25anos.com.br/
http://www.quedamurodeberlim25anos.com.br/
https://open.nytimes.com/the-best-of-newsgaming-at-the-editors-lab-cc024ca5edd9
https://hipermediaciones.com/2011/07/06/newsgames-o-el-juego-de-la-informacion/
https://scratch.mit.edu/
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5 RECURSOS PER CURS 

5.2. ACTIVITATS DE 3r i 4t D’ESO 

CLASSE 3

3r d’ESO Dividiu-vos en grups; els professors o professores assignaran un dels temes següents 

per a les presentacions i s’asseguraran que es tracten tots dos: 

a) Obteniu informació sobre eines digitals i expliqueu els usos de les dades massives i la intel·ligència 

artificial. 

b) Expliqueu la situació del periodisme al món amb informació de Reporters sense Fronteres i ICIJ. 

Destaqueu els vincles entre la llibertat de premsa i la democràcia. 

4t d’ESO En grups, creeu l’editorial d’un mitjà de comunicació multimèdia. Creeu contingut sobre 

l’escola, la ciutat o la zona. Dividiu les tasques dins dels grups: alguns hauran de dissenyar una 

publicació digital amb Wordpress i altres hauran d’utilitzar les xarxes socials i crear vídeos amb 

Moovly.

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

http://digitaltransmedia.digitaltransformers.cat/cinc-eines-innovadores-per-a-periodistes/
https://www.rsf-es.org/
https://www.youtube.com/channel/UCzLqSkXqbvKnI05Z-3xCwwA
https://wordpress.com/start/user?ref=create-lp
https://www.moovly.com/
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5 RECURSOS PER CURS 

5.2. ACTIVITATS DE 3r i 4t D’ESO 

CLASSE 4

3r d’ESO Per parelles, proveu els llocs web suggerits per a comprovar fets, 

busqueu llocs web similars i feu-ne una anàlisi dels avantatges i mancances. Feu 

una presentació amb infografies o cartells. Feu una ullada al perfil de Twitter de 

Claire Wardle i assabenteu-vos del projecte First Draft. També podeu consultar 

aquest recurs, aquest sobre desinformació i veure el vídeo.

4t d’ESO Visita el lloc web Digital news report o l’informe Sociedad Digital 

2019 de Telefónica i extrau les notícies principals que hi trobaràs. Prepara una 

conferència de premsa per a divulgar-ne els resultats. 

En la roda de premsa, alguns grups faran de periodistes i altres de reporters. 

Després de la roda de premsa, el primer grup redactarà articles i el segon farà 

vídeos o qualsevol classe de contingut que es puga compartir per les xarxes 

socials. 

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://library.sewanee.edu/fakenews/spotting
https://twitter.com/cward1e
https://firstdraftnews.org/
https://www.media.cat/tag/noticies-falses/
https://www.elnacional.cat/ca/cultura/verificat-fake-news-desinformacio-xarxes-socials-catalunya_370999_102.html
https://youtu.be/Krgmd2vnkYg
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/trust-misinformation-and-declining-use-social-media-news-digital-news-report-2018
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/informe-sociedad-digital-espana-2019/
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/informe-sociedad-digital-espana-2019/
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5 RECURSOS PER CURS 

5.2. ACTIVITATS DE 3r i 4t D’ESO 

CLASSE 5

3r d’ESO Vídeo: en grups, prepareu un monòleg a l’estil dels de TED que tracte una notícia 

vertadera de la vostra zona. Podeu complementar mirant aquestes sobre fake news o 

sobre la desinformació.

Afegiu-hi una campanya en línia transmèdia a través de xarxes socials amb diverses 

classes de contingut (vídeos, fotos, textos, infografies...). 

4t d’ESO En grups, visiteu Change.org i vegeu-ne el canal de YouTube. A continuació, 

prepareu diverses campanyes per a millorar les situacions de la vostra zona. Podeu 

obtindre més informació sobre alguns exemples reals ací: Activisme ambiental en línia. 

Mireu també aquesta informació.

Utilitzeu recursos escrits i audiovisuals, xarxes socials, etc. per a generar un impacte més 

gran.

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://www.youtube.com/watch?v=kY-l9UQpf0Y
https://www.ted.com/talks/yolanda_berdasco_desnudando_las_fake_news_mar_2020
https://www.ted.com/talks/clara_jimenez_toda_la_verdad_sobre_la_desinformacion?language=es
https://change.org/
https://www.youtube.com/channel/UCy8352SHLMMjC_jLYuYYw7A
http://wpmu.mah.se/nmict152group5/2015/10/27/smart-online-media-campaigning-to-help-social-movement-organizations-battle-environmental-threats-and-enforce-sustainable-changes-does-it-work-or-not/
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200508/481021275833/activismo-medioambiental-activistas-famosos.html
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5 RECURSOS PER CURS 

5.2. ACTIVITATS DE 3r i 4t D’ESO 

CLASSE 6

3r d’ESO En grups, comenteu els perills de les xarxes socials, com ara la 

influència que tenen sobre la gent jove o la publicitat oculta. 

Individualment, prepara un monòleg en format TED o PechaKucha. També 

pots parlar de la influència dels algoritmes i la intel·ligència artificial en les 

noves formes de comunicació.

4t d’ESO Fes una selecció dels teus tres youtubers preferits i explica per què 

els has triat. 

Fes una presentació en diversos formats.

En grups, creeu contingut per a un canal educatiu de Youtube sobre diversos 

temes d’interés per a estudiants. 

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://www.outbacktreatment.com/the-dangers-of-social-media-for-teens/
https://youtu.be/Czg_9C7gw0o
https://youtu.be/TAIxb42FjwE
https://www.pechakucha.com/
https://ctxt.es/es/20190724/Culturas/27319/Silvia-Nortes-periodismo-IA-inteligencia-artificial-algoritmos-etica.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GV9yHrQ293U
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6 INCLUSIÓ: 

RECURSOS PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECIALS     

Lloc web

Teaching Kids News (en anglés)

Fake news (en anglés)

Discussin challenging News Stories with Kids (en anglés)

BBC Young Reporter (en anglés)

Media Smarts (en anglés)

Podcast

Comic: Fake News Can Be Deadly. Here’s How To Spot It (en anglés)

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://teachingkidsnews.com/
https://teachingkidsnews.com/fakenews/
https://teachingkidsnews.com/discussing-challenging-news-stories-with-kids/
https://www.bbc.co.uk/teach/young-reporter/
https://mediasmarts.ca/lessonplan/media-kids-lesson
https://www.npr.org/2020/04/17/837202898/comic-fake-news-can-be-deadly-heres-how-to-spot-it?t=1597658411245
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7 ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS 

Vídeos
Linotip (en anglés)

Quines són les 5 preguntes de l’escriptura? (en anglés)

La piràmide invertida (en anglés)

Vídeo: Alfabetització mediàtica (en anglés)

Dones i lideratge en els mitjans de comunicació 2020 (en anglés)

Característiques de les notícies enganyoses (en anglés)

TED: com es difonen les notícies enganyoses (en anglés)

Com afecten les xarxes socials als adolescents (en anglés)

Periodisme popular (en anglés)

Tutorial de l’applicació Moovly (en anglés)

Informe de l’actualitat digital 2019 (en anglés)

Canal de Youtube Science i selecció de canals (en anglés)

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://www.youtube.com/watch?v=5slfQizimtg
https://study.com/academy/lesson/what-are-the-5-ws-in-writing-uses-examples.html
https://www.youtube.com/watch?v=nVWNnEWJfEI
https://www.youtube.com/watch?v=GIaRw5R6Da4
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/women-and-leadership-news-media-2020-evidence-ten-markets
https://www.youtube.com/watch?v=6FDPLS-ZI6U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cSKGa_7XJkg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7QWoP6jJG3k
https://www.youtube.com/watch?v=rQT3vXpBL1g
https://www.youtube.com/watch?v=UaPbaqsSQWI&feature=youtu.be
https://youtu.be/WxdE6sQhC6g
https://www.youtube.com/user/ScienceChannel/videos?app=desktop
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7 ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS 

Diaris digitals
The Guardian (en anglés)

The Independent (en anglés)

Washington Post (en anglés)

Lloc web
Museu Gutenberg (en anglés)

Internet: necessitat vital o dimoni (en anglés)

Convergència mediàtica i digital (en anglés)

Com canvien les xarxes socials el periodisme? (en anglés)

Tipus de notícies enganyoses (en anglés)

Influenciadors; d’Unicef (en anglés)

Informe de seguiment de l’educació global; de la UNESCO (en castellà)

Periodisme de dades en The Guardian (en anglés)

Notícies enganyoses en la política (en anglés)

Ciberactivisme (en anglés)

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://www.theguardian.com/international
https://www.independent.co.uk/
https://www.washingtonpost.com/
http://www.gutenberg-museum.de/index.php?id=29&L=1
https://mediaeducationlab.com/internet-indispensable-or-evil
https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/media-convergence
https://youtu.be/iBx1A7HYPiI
https://fordham.libguides.com/FakeNews
https://www.voicesofyouth.org/blog/influencers-past-and-today
http://gem-report-2019.unesco.org/
https://www.theguardian.com/news/datablog/video/2013/apr/04/what-is-data-journalism-video
https://news.sky.com/story/fight-fake-news-by-tracking-political-parties-social-media-says-oxford-study-11832912
https://www.frontlinedefenders.org/en/right/cyber-activism
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7 ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS 

Altres
Consell audiovisual

Notícies falses

Periodisme de dades

Notícies falses

Notícies falses

Robot periodista 

Dilemes ètics

Periodisme de qualitat

Llibertat de premsa 

OBJECTIUS    CONTINGUTS    CONTINGUTS TILC    AVALUACIÓ    RECURSOS PER CURS   INCLUSIÓ    ALTRES RECURSOS

https://www.youtube.com/user/Caudiovisualcat
https://beteve.cat/societat/fake-news-joves-colegi-periodistes/
http://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/entrevista-a-karma-peiro/210993
https://beteve.cat/cultura/fake-news-correcte-catala-noticies-falses/
https://pagines.uab.cat/fakenews/ca/content/guies-0
https://www.report.cat/robot-periodista-debat-atur/
https://tecnologa.cat/2020/01/03/intelligencia-artificial-els-dilemes-etics-del-2020/
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero86/articles/periodisme-qualitat.html
https://youtu.be/G-APPja1xik


Notícies enganyoses
Com ens arriben les notícies 

en aquest món virtual?
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