
Treballem les fake news? 
Taller orientat a alumnes 

de primària (5è i 6è) 

primària



‘L’Actualitat a l’Aula’ és un taller pràctic 
destinat a estudiants de 5è i 6è que fomenta 

l’esperit crític i ensenya a identificar 
les fake news a partir del treball en equip. 

Què volem aprendre? 



Comunicació oral Compresió lectora

Competència 1. Comprendre 
textos orals de la vida quotidiana, 
dels mitjans de comunicació 
i escolars.

Competència 4. Llegir amb 
fluïdesa per comprendre textos 
de la vida quotidiana, dels mitjans 
de comunicació i escolars 
en diferents formats i suports.

Competència 7. Aplicar 
estratègies de cerca i gestió 
de la informació per adquirir 
coneixement propi.

Món actual

Ciutadania Interpersonal

Competència 1. Plantejar-se 
preguntes sobre el medi, utilitzar 
estratègies de cerca de dades 
i analitzar resultats per trobar 
respostes formats i suports.

Competència 12. Participar en la 
vida col·lectiva a partir de valors 
democràtics, per millorar 
la convivència i per afavorir 
un entorn més just i solidari.

Competència 5. Aplicar el diàleg 
com a eina d’entesa i participació
en les relacions entre les persones.

Informació del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 

Competència 2. Interpretar 
el present a partir de l’anàlisi 
dels canvis i continuïtats al llarg 
del temps, per comprendre 
la societat en què vivim.

Competència 2. Produir textos 
orals de tipologia diversa 
adequats a la situació 
comunicativa.

Quines competències assolim? 



Durada: 1:30 h
Destinataris: 5è i 6è de primària 
Equip: 2 periodistes professionals de Junior Report 
es desplacen al centre educatiu
Organització: Grups classe (20-30 alumnes) dividits 
en 4 grups
Dates: Curs acadèmic (setembre-juny) amb �exibilitat horària
Material que aporta el centre: colors i retoladors. 
La resta de material el porta l’equip de Junior Report.
Preu: 150 € (1 grup), 250 € (2 grups) o 375 € (3 grups) 

Informació del taller 



Treballem des d’una mirada periodística

Triem un dels temes 
proposats per Junior Report

Refugiats Emergència climàticaIgualtat de gènere



Dividim l’aula en quatre redaccions 
per començar a treballar!

Preparació del taller

Tintín

Peter Parker
Lois Lane

Rita Skeeter



La redacció de Junior Report us necessita 
per explicar l’actualitat! Ajudeu-nos a descobrir 

la veritat per crear una portada sense fake news!

Introducció a les fake news

Comencem el taller!



Observar

 i 

preguntar

Descobrim les eines
periodístiques

1.



Hi ha 4 caixes que contenen les notícies. 
Compte! Poden ser fake news!

Investiguem l’entorn 
per trobar les notícies

2.



Què diuen les altres redaccions dels nostres companys? 
Descartem les notícies falses!

Contrastem 
la informació amb l’entorn
3.



Per ampliar la informació és essencial consultar 
a fonts documentals i a fonts primàries

Ampliem la informació!4.



Entre tots construïm  una portada 
lliure de fake news! 

 Construïm!5.


