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Durant aquestes 2 setmanes -mínim-, de manera individual, en parelles o màxim grups de 3 

heu de fer una pràctica d'aquest tema. La data de lliurament serà el 7 d'abril, tant si hem 

tornat abans a classe, com si no. A ordinador. Text: arial 11. Interliniat: 1,5. Enviament via 

Alexia. En un únic document. A la portada indiqueu el títol Análisis de la prensa. Marzo 2020. 

Afegiu el logo de l'escola, el nom/noms i curs. Al document heu d'afegir tot el material que 

heu utilitzat on es vegi clarament el nom de la publicació i la data. Si no, escriviu-la a mà. 

Useu diaris com LA VANGUARDIA, EL PAÍS, ABC, EL MUNDO, EL PERIÓDICO. On line hi són tots. I 

aneu-los combinant a cada apartat, no useu sempre el mateix. Així tindreu una visió global de 

les publicacions del país. 

1. Estructura i estil d'una notícia. Marqueu  al damunt d'una notícia seleccionada d'un diari 

generalista en llengua espanyola tots els aspectes que vulgueu destacar seguint les pàgines 

178-181 del llibre de text. Redacteu les conclusions en un text d'entre 150 i 200 paraules.   

2. Comparació de portades. Escolliu un mínim de 3 i un màxim de 5 portades de diaris 

diferents del mateix dia i compareu-les tenint en compte: quines notícies són portada. Estil 

dels titulars. Tipografia dels titulars. Tendència ideològia a partir de com s'expresa la notícia. 

Fotografies. Redacteu les conclusions en un text d'entre  200 i 250 paraules. 

3. Crònica. Seleccioneu una crònica i subratlleu les expressions subjectives, el lèxic 

connotatiu. Després, escriviu un text d'unes 150 paraules indicant quina es la postura del diari 

en qüestió. 

4. Editorial. Seleccioneu i compareu 2 editorials de 2 publicacions d'ideologia diferent, del 

mateix dia. Escriviu un text d'unes 150 paraules explicant quines similituds i quines diferències 

heu vist. Consulta la pàgina 184 del teu llibre de text. 

5. Columna. Escriu una columna (inspira't en la lectura de columnistes). Com bé sabeu, el 

tema d'una columna és lliure, però ha de ser prou important ja des del títol perquè el possible 

lector s'aturi i la llegeixi. Extensió màxima: 200 paraules. 

6. Reflexió final. Escriu un text d'unes 100 paraules explicant què heu après -sobre els diaris o 

sobre el que heu llegit aquests dies-.  

 

 
 


