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Què són i què inclouen les Unitats Didàctiques de Junior Report?

Hi ha més de 25 Unitats Didàctiques de temes d’actualitat molt diversos que permeten fomentar 
la lectura a l’aula i que l’alumnat estigui informat del que passa al món. Cada Unitat Didàctica inclou:

1. Selecció de càpsules informatives: prop de 10 articles relacionats amb la temàtica de la Unitat 
      Didàctica. Estan escrits per periodistes i adreçats a un públic adolescent. 
2. Diapositives d’actualitat: diapositives molt visuals per presentar les claus informatives del tema 

d’actualitat (protagonistes, cronologia, conceptes) i posar-los en comú amb l’alumnat.
3. Activitats per llegir, debatre i opinar a l’aula.
4. Solucionari de les activitats.

A més, algunes de les Unitats Didàctiques es complementen amb una Guia del professorat 
en la qual es detallen els objectius de la unitat, la seqüència i temporització de les activitats 
i les competències treballades. També ofereixen pautes per a la realització de les activitats 
i es proposen rúbriques d’avaluació.
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Què permeten treballar les Unitats Didàctiques?
                                                  
Un dels principals objectius de l’educació és que els i les estudiants adquireixin les eines necessàries 
per entendre el món que els envolta i, en aquest sentit, les Unitats Didàctiques de Junior Report són 
una proposta ideal perquè els i les alumnes esdevinguin ciutadans i ciutadanes amb esperit crític, 
autonomia i capacitat de comunicar-se.

A través de les Unitats Didàctiques de Junior Report es treballen competències del currículum 
de secundària de l’àmbit lingüístic, l’àmbit de cultura i valors o els àmbits transversals (digital
i personal i social). En funció del tema escollit, també es poden desenvolupar competències d’àmbits 
com el científicotecnològic o el social. Per tant, són una gran oportunitat per al treball interdisciplinar.

A quins cursos es poden aplicar les Unitats Didàctiques i des de quines matèries?

Són ideals per implementar-les a qualsevol curs de Secundària i Batxillerat. 

Les Unitats Didàctiques de Junior Report permeten treballar àmbits molt variats i diversos. 
A la plataforma Junior Report Aula, les Unitats Didàctiques estan classificades en: 

• Àmbit científicotecnològic: ideal per a matèries com biologia i geologia, física i química, 
      matemàtiques o tecnologia. 
• Àmbit cultural-artístic: ideal per a matèries com visual i plàstica o música.
• Àmbit social-humanístic: ideal per a matèries com geografia i història, economia o ètica i valors. 

En aquest sentit, és interessant que la persona docent seleccioni la Unitat Didàctica en funció de la 
temàtica que vulgui treballar a l’aula.
 

https://globe.junior-report.media/aula/
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