
GUIA DELS PROFESSORS 

 
La proposta consisteix en confeccionar un programa informatiu de 10 minuts. 
L’estructura i el temps seran els següents: 

 

PORTADA 1’ 

S’ha de resumir el tema més important del dia en unes 3 o 4 frases. És el primer 
que senten els oients. Per tant, la redacció ha de ser el més impactant possible. 

SUMARI 1’ 

Són els titulars que resumeixen les altres tres notícies. Es tracta d’escriure una 
sola frase que contingui l’essència de cada notícia. També hi ha d’haver una frase 
per la meteorologia. 

TEMA DE PORTADA 2’ 

Hem d’ampliar la notícia principal del dia, que hem avançat a la portada. Li donem 
una mica més de temps perquè es pugui desenvolupar millor el tema. 
Pel tema de portada us oferim tres propostes. N’heu de triar una: 
1-Els habitants de Balears es traslladaran a viure a la lluna a partir de 2020. 
2-Notícia de darrera hora: ja no es poden construir més mòbils i hem de tornar al 
telèfon fix. 
3-Científics han creat unes píndoles per fer-se invisible. 

NOTÍCIA DE MALLORCA 
Aquí teniu 3 propostes per triar la que 
més us agradi i donar-li forma: 
1-Un canvi de clima provocarà que a 
Mallorca nevi cada dia. 
2-El Castell de Bellver es converteix en 
un parc temàtic sobre Harry Potter. 
3-Troben una ciutat subterrània al Port 
de Sóller. 

1’30” 

NOTÍCIA DE CULTURA 
Teniu 3 propostes i n’heu de triar una: 
1-Inventen robots per ajudar als nins a 
fer els deures i doblegar calcetins. 
2-Càsting a les escoles de Mallorca. 
Busquen nins que sàpiguen posar cara 
de totes les emocions per la segona 
part de la pel·lícula 'Emoji'. 
3-Prohibeixen les faltes d'ortografia a 
les xarxes socials. 

1’30” 

NOTÍCIA D’ESPORTS  
Podeu triar una d’aquestes 3 propostes: 
1-Inventen un nou esport: la carrera del 
pa amb oli. 
2-Nova edició del Campionat de lluita 
lliure amb els dits dels peus. 

1’30” 



3-A la vostra escola fan una competició 
de ballar ‘swish swish’. 

EL TEMPS I COMIAT 
-Aquí ens podeu parlar de qualsevol 
fenomen meteorològic: pluja, vent, neu, 
sol...fins i tot huracans i tornados!   

1’ 

El presentador dóna pas a la informació meteorològica. Després d’explicar en 
unes quatre frases quin temps farà, el presentador reprèn el fil per tancar 
l’informatiu. Trieu la fórmula de tancament que trobeu més apropiada. 

 
- En aquest temps ja s’inclouen les locucions del presentador 
- Hi ha 30 segons de marge que serviran per quadrar el temps a l’hora de la 
gravació. 

 
Abans de fer els grups, s’ha de triar un presentador i un segon locutor. El 
presentador s’encarregarà d’interpretar la portada de l’informatiu i totes les 
entradetes de les notícies. La segona veu llegirà els titulars. S’haurà de triar una 
tercera persona que representarà l’home o la dona del temps. 

 
Un cop fet això, podem afrontar les següents fases: 

 
1- Fer grups de cinc o sis persones 

 
Els distribuirem per les diferents àrees temàtiques. Cada grup s’encarregarà 
d’elaborar una de les seccions –Portada, Mallorca, Cultura, Esports i Temps- triant 
una de les tres propostes. 

 
2- Titulars 

 
El presentador i la segona veu hauran d’escriure la portada, elaborar els titulars i 
redactar també les entradetes de les notícies. 

 
3- A la feina! 

 
Els grups fan feina per separat i segueixen les passes que es detallen a la guia pels 
alumnes. 

 
4- S’escriuen la portada, els sumaris i les entradetes de les notícies 

 
Un cop ja sabem el contingut de l’informatiu, l’hem de rematar. El grup dels 
presentadors resumeix el tema de portada en quatre o cinc frases, escriu un titular 
per cada notícia i per la meteorologia en una sola frase i, finalment, redacta les 
entradetes del Tema principal, Mallorca, Cultura i Esports. 

 
... i l’informatiu ja està enllestit per representar! 



 


