TV SINERA. ELS INFORMATIUS DE 5è ( Escola Sinera d’Arenys de Mar )
INTRODUCCIÓ
TV Sinera, els informatius de 5è, neix amb la finalitat que els i les alumnes aprenguin a
treballar d’una manera competencial l’àrea de llengua catalana en tant que eina comunicativa
tot explicant les notícies que passen en l’entorn més proper com és la nostra escola i utilitzant
les TAC per donar-li una veritable difusió comunicativa.
DESENVOLUPAMENT DE L’EXPERIÈNCIA
Durant el segon trimestre del curs 2012-2013, es planteja treballar els informatius a partir de la
tipologia textual de la notícia. Primer es treballa els aspectes més rellevants d’aquest text ( les
preguntes bàsiques per a l’elaboració de la notícia, l’aspecte objectiu del text, la finalitat, el
vocabulari específic a utilitzar... ) a partir de diferents notícies de diferents diaris. A partir
d’aquest anàlisi i seguint el modelatge, cada alumne elabora una notícia a partir d’un fet que
hagi succeït i l’exposa als seus companys/es.
A continuació es planteja passar del text escrit a l’expressió oral. Es visionen diferents
fragments d’informatius de diferents canals de televisió per tal d’analitzar-los. Els alumnes
s’han de fixar amb el paper dels presentadors, amb els reporters, amb l’explicació de la notícia,
amb les imatges que acompanyen la notícia, amb la sintonia, amb el decorat...
I finalment es decideix crear el TV SINERA, els informatius en els quals s’exposaran les notícies
més rellevants que hagin passat a l’escola. Per a cada informatiu hi haurà dos presentadors. A
més, hi haurà un sumari amb els titulars de les tres notícies que hagin decidit de manera
col·lectiva tots els alumnes. Decidim quin serà el decorat i la sintonia.
Cada grup prepara i escriu la notícia que hagi escollit així com els presentadors es preparen
l’entrada dels informatius, el fet de donar pas i acomiadar als reporters i el comiat dels
informatius. En funció de la notícia es decideix el dia de gravació. Dins de cada grup es
reparteixen les diferents tasques a realitzar ( qui passa el text a l’ ordinador, qui gravarà, qui
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serà el reporter, qui ajudarà amb el text, qui dóna l’entrada... ). Tot el grup es responsable de la
seva gravació i del seu muntatge.
El muntatge final el realitza la mestra i tot el grup en conjunt visualitza els informatius per tal
de veure el resultat final així com possibles errors a millorar per al proper muntatge.
El fet que les notícies estiguin relacionades amb l’escola fa que tots els alumnes del centre
juntament amb els mestres estiguin vinculats en aquest projecte i que se’ls proposi participarhi per tal de donar difusió a l’activitat realitzada.

TV SINERA ELS INFORMATIUS DE 5è
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ASPECTES METODOLÒGICS
Objectius
- Estimular l’ús de la comunicació oral i escrita a partir
de la notícia.
- Conèixer els aspectes més rellevants de la notícia.
- Ser capaç d’escriure notícies tenint en compte els
trets característics.
- Fomentar el debat i l’aprofundiment dels temes més
rellevants del centre.
- Iniciar el treball d’alfabetització audiovisual i noves
tecnologies.
Utilitzar la càmera i el programa d’editatge audiovisual.
- Participar activament en els exercicis d’expressió oral.
- Treballar en grup i respectar les opinions dels
companys/es.
-Ser conscient de l’aprenentatge realitzat i de l’actitud
envers el projecte TV Sinera.

Continguts
Àrea de Llengua Catalana
-Anàlisi de diferents notícies.
-Elaboració de notícies relacionades amb
l’entorn més proper.
-Treball en grup.
- Exercicis d’expressió oral per fomentar
la bona dicció, vocalització, to de veu...
-Aprenentatge de les TAC en tant que
eina de comunicació.
- Utilització de la càmera i del programari
necessari per a la realització del
muntatge.
-Participació activa en el muntatge dels
informatius.

Competències bàsiques
Amb el projecte TV Sinera, els informatius de 5è, es presenta com un treball competencial per als
i les alumnes de 5è ja que han de ser capaços d’utilitzar les habilitats, les eines i els coneixements
que vagin adquirint amb la finalitat de comunicar així com de reflexionar sobre les diferents
accions i situacions que es desenvolupen en el seu entorn més proper com és el centre educatiu.
El treball grupal, la reflexió conjunta, les noves tecnologies i l’aprenentatge entre iguals són bàsics
per tal que l’aprenentatge esdevingui significatiu per a l’alumnat.
Les competències principals que es treballen són:


La competència comunicativa, amb la finalitat d’interpretar, usar, comprendre i expressar
missatges i poder-los comunicar i transmetre mitjançant l’elaboració d’uns informatius.



El Tractament de la informació i la competència digital, amb la finalitat de saber utilitzar
les eines i els mitjans necessaris per a la gravació i el muntatge dels informatius.



Aprendre a aprendre, amb la finalitat d’adoptar una actitud vital en el propi procés
d’aprenentatge.



La competència social i ciutadana, amb la finalitat d’adquirir una sèrie d'habilitats socials i
de treball en equip.



La competència d'autonomia i iniciativa personal, amb la finalitat que tingui iniciativa,
sigui autònom i tingui capacitat emprenedora, sàpiga ser conscient dels seus propis actes,
de controlar les seves emocions i de tenir motivació per tal d’assolir l’èxit.
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Criteris d’avaluació
- Sap utilitzar la llengua com a eina comunicativa oral i escrita amb una finalitat concreta?
- Coneix els aspectes més rellevants de la notícia?
- És capaç d’escriure notícies tenint en compte els trets característics treballats?
- Participa activament en el debat i l’aprofundiment dels temes més rellevants del centre?
- Sap utilitzar la càmera i el programari d’edició de l’audiovisual?
- Participa activament en els exercicis d’expressió oral?
- Treballa en grup i respecta les opinions dels companys/es?
-És conscient de l’aprenentatge realitzat i de l’actitud que ha tingut envers el projecte TV Sinera?
Avaluació



Es realitza una avaluació continuada del projecte a partir de l’observació directa i sistemàtica
del treball que es va realitzant durant cada sessió.
Es valora de manera col·lectiva el producte final ( els informatius creats ) amb la finalitat de
millorar aquells aspectes més fluixos.

Temporalització


Les sessions de llengua catalana del segon trimestre.

ASPECTES INNOVADORS
Alguns dels aspectes innovadors són:
 L’ús de la llengua com a mitjà de comunicació i l’ús de les TAC com a mitjà de difusió del
missatge.
 El treball cooperatiu així com l’autonomia i responsabilitat de cada alumne dins del projecte
plantejat.
 La importància del context més proper de l’alumnat.
 La participació implícita de tota la comunitat educativa del centre.
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA


Juntament amb aquest document on s’explica el treball realitzat, adjuntem :

http://escolasinera.cat/debat/tv-sinera-els-informatius-de-5%C3%A8
( espai de la pàgina web: TV Sinera. Els informatius de 5è on hi ha els quatre informatius que es
van realitzar )
http://www.youtube.com/watch?v=OPHipWNrZXg#t=0
http://www.youtube.com/watch?v=oZT9fZVJC6c#t=2
http://www.youtube.com/watch?v=LA45UAAp_W4#t=1
http://www.youtube.com/watch?v=qmNvA6XwOH4#t=2
( informatius penjats al Youtube )
www.escolasinera.cat ( pàgina web de l’escola )
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