
 

Pautes de correcció de l’ activitat: Anàlisi de la notícia de 

premsa 

A través d’aquest exercici s’avalua la competència d’anàlisi que mostra l’estudiant en el text  

final elaborat  individualment , després d’una revisió formativa per parelles/grup (peergroup). 

Per l’avaluació d’aquesta activitat s’aplicarà la graella / rúbrica d’avaluació  en forma de prova 

pilot 

 

 

 

I.- Descripció del tema : identifica els factors rellevants del tema, la relació que hi 

ha entre ells    (1 punt) 

 

- De què  tracte la notícia ?  Quins són  els actors/protagonistes ? Quines 

idees força hi ha representades? quines relacions tenen amb el context 

social del moment. 

 

II- Anàlisi del context  de la notícia (2 punts) 

 

- Es relacionen les dates de publicació d’aquest tema amb el context 

social, polític  del moment  i amb els antecedents previs de la notícia. 

 

- Relació amb la font on es publica (tendència  ideològica de la font, 

propietat  del mitjà comunicatiu,  quins son els destinataris i públics  del 

mitjà,  etc) 

 

- Relació  entre la notícia i el tipus de suport  (escrit, xarxes socials, blog, 

audiovisual,  televisió, radio, etc.) 

 

- Relació de la notícia en el context específic de la font: secció, portada 

del diari,  tipus de notícia (reportatge, opinió, informativa,carta, 

contraportada, etc.) 

 

- Relació del tipus de font amb la distància  territorial dels temes tractats  i  

amb l’àmbit territorial del diari. 

 

 

III.- Anàlisi del tractament de la informació que fa el o la periodista/diari  (3 

punts) 

 

- Aspectes que es posen en primer pla ( s’analitza el titular i entradeta per veure 

el aspecte que es vol destacar mes i es fan hipòtesis ) 

 



- S’exposen  els temes explícits  i els implícits , subjacents o  que s’ometen . 

S’exposen buits informatius. 

 

- Relació dels  temes o aspectes que es destaquen  en relació al tractament 

de les  minories i majories socials. Es fan deduccions  i s’analitza la relació  

entre una part i el tot (generalització, universalisme, etc) 

 

- S’exposen les  argumentacions  que utilitza el periodista per sustentar la  

posició sobre el tema. S’analitzen les  dades o fonts que es proporcionen  

(oficials, organitzadors,pròpies ,etc.) 

 

- Intencionalitat del periodista o del diari. Es  marca un determinat posicionament  

i compromís? Hi ha neutralitat informativa? Com es veu reflectida ? 

 

- Llenguatge utilitzat  (precisió, concisió, objectivitat). S’aporten elements sobre 

la  càrrega  social que tenen  les paraules.   S’identifiquen  aspectes que 

denigren, desacrediten, criminalitzen  a:  persones, situacions, països, 

continents, etc. S’argumenta l’ estigmatització en el tractament de la situació o 

dels actors implicats  i com aquests contribueixen a la construcció  social 

d’esteriotips.  

 

- S’analitzen els aspectes ètics  que apareixen o es poden qüestionar:  fonts 

contrastades,  veus  representades, equilibri, lloc social que ocupen. 

 

- Naturalització de les situacions socials representades. ( relacions amb 

epistemologia) 

 

- Claredat i estructura  en la presentació de les idees analitzades  

 

- L’estudiant presenta   una anàlisi argumentat amb el material teòric  del bloc  

sobre comunicació social ( T.V. Dijk; N.Chomsky; M.Castells; guies i 

recomanacions sobre el tractament de la informació per part dels mitjans de 

comunicació)  i altres autors d’altres assignatures. 

 

 

I-  Presenta conclusions i obre interrogants   (3 punts) 

 

- Presència d’una conclusió sintètica  en relació a l’anàlisi fet 

- Presència del posicionament personal i crític: interrogants que es fa l’estudiant, 

posició personal que pren i argumentació amb la que ho sustenta. 

 

 

     Aspectes  transversals en tot el text (1 punt) 

 

- Aspectes formals (organització de les idees i estructura dels paràgrafs, fil 

conductor, llenguatge, ortografia i gramàtica)   

-  Citació adequada dins del text de les referències bibliogràfiques utilitzades en 

l’anàlisi i bibliografia, si s’escau. 


