
FEM UN DIARI
· Treball de Síntesi per a centres de secundària ·



El Treball de Síntesi és un projecte interdisciplinari 
que permet l’alumnat demostrar el seu grau 
d’assoliment dels aprenentatges cognitius, 
procedimentals, tecnològics, actitudinals 
i metodològics treballats als llarg del curs.

PROJECTE INTERDISCIPLINARI



El diari Junior Report prepara una proposta per a centres de secundària amb 
activitats interdisciplinàries, relacionades amb diverses àrees del currículum de 
l’etapa.

Activitat d’una setmana amb una càrrega de treball d’unes 30 o 35 hores 
lectives.

Participació i assessorament per part de professionals de Junior Report.

Suport metodològic: El TdS compta amb un Pla de Treball i un Pla 
d’Activitats amb una Guia per al professorat i materials didàctics de 
suport.

Suport tècnic: Creació de les maquetes digitals i impressió dels diaris 
impresos per part de Junior Report.

Característiques: Treball per grups amb alumnat de secundària del 
mateix nivell o de diversos nivells; hetereogeneïtat pel que respecta al 
nivell acadèmic i habilitats; equilibri entre nois i noies.

Orientat a centres públics i concertats de Catalunya, especialment dins 
l’àrea metropolitana de Barcelona.

COM HO FEM



El contingut del nostre diari seguirà un fil conductor, és a dir, un itinerari temàtic. 
El podrem fer sobre el canvi climàtic o sobre identitat de gènere. També podrem 
fer diversos grups i escollir els dos itineraris a la vegada.

EL NOSTRE DIARI SERÀ DIGITAL O IMPRÈS?

FEM EL DIARI DE L’ESCOLA DIGITAL FEM EL DIARI DE L’ESCOLA IMPRÈS

Creació d’un diari digital en Wordpress seguint 
el model del projecte Revista Escolar Digital 
de Junior Report. El diari girarà al voltant d’un 
únic tema i comptarà amb diverses seccions 
cadascuna de les quals es relaciona amb una 
àrea temàtica (català, matemàtiques, etc).

Al final es presentarà un diari digital que es 
podrà enviar a totes les famílies i alumnes.

Creació d’un diari imprès en format Tabloide 
seguint el model del projecte Diari Escolar de 
Junior Report. El diari girarà al voltant d’un 
únic tema i comptarà amb diverses seccions 
cadascuna de les quals es relaciona amb una 
àrea temàtica (català, matemàtiques, etc). 

Al final s’entregarà un diari imprès que es podrà 
entregar a totes les famílies i alumnes.

DOS ITINERARIS



El material informatiu del TdS el preparen periodistes professionals del diari Junior 
Report (especialitzat en adaptació de continguts informatius per a joves). 

El material didàctic del TdS anirà a càrrec d’un equip de docents especialitzats 
en secundària responsable també dels tallers d’educació mediàtica i d’altres 
projectes de Junior Report.

EQUIP DE PERIODISTES I DOCENTS



Dividirem la classe en grups de 3 o 4 alumnes que treballaran plegats 
durant la setmana del TdS.

És una proposta orientativa que ens permet ordenar les activitats i estructurar el 
Treball de Síntesi. Cada centre podrà reorganitzar-ho, enfocar-ho o modificar-ho 
com li sigui més convenient en funció de les pròpies necessitats.

CALENDARI

PROPOSTA DE TREBALL SETMANAL

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Taller de Junior 
Report (2h)

Introducció al 
Treball de Síntesi

Perspectiva
cultural

Perspectiva
social

Perspectiva
científica

Consell
de redacció

Fem una notícia Activitat
extraordinària

Fem una
entrevista

Taller de Junior 
Report (2h)

Tancament del 
Treball de SíntesiFem la fitxa

tècnica Fem un article
Activitat d’entorn

o sortida 
a Barcelona



DURADA DEL TREBALL DE SÍNTESI
La proposta organitzativa contempla un projecte de 30 hores lectives 
(la setmana que dura el Treball de Síntesi)

IDIOMA
Castellà, Català

CURS
1r, 2n i 3r d’ESO

MATERIALS 
 · Material didàctic d’actualitat 
 · Material didàctic d’educació mediàtica 
 · Unitats didàctiques d’educació mediàtica 
 · Unitats didàctiques d’actualitat · Guia per al professorat

FITXA TÈCNICA



El preu del Treball de Síntesi es desglossa de la següent manera:

Què inclouen els 450€ grup/classe?

450€ grup/classe (màxim de 30 alumnes)

450€ per publicació digital

Total: 900€

450€ grup/classe (màxim de 30 alumnes)

850€ per publicació impresa

Total: 1.300€

Taller introductori de dues hores (sessió inicial)

Taller tancament de dues hores (sessió final)

Planificació de la setmana

Seguiment i acompanyament (a distància) durant la setmana del Treball de Síntesi

Material informatiu i de suport per desenvolupar el Treball de Síntesi

Hi ha l’opció de fer només el treball sense necessitat de pagar per la publicació (tant digital com impresa). En aquest cas només es pagarien 
450€ per grup/classe.

Tant en la versió digital com en l’impresa, la publicació sortirà una setmana després d’acabar el Treball de Síntesi, perquè l’equip de JR tingui 
temps a corregir-ho, maquetar-ho i en el cas de la impressió, imprimir-ho.

En el preu no està inclòs el desplaçament de la sortida, que haurà d’assumir el centre.

TARIFES



Arianna Ranesi

ariana.ranesi@blueglobe.media
junior-report@blueglobe.media

699 921 247
93 342 94 30

globe.junior-report.media

Casp 54, Barcelona, 08010


