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1. JUSTIFICACIÓ... Per què s’ha de fer el TN?
- OBJECTIU
Quan l’alumnat no arriba al 80% de les classes pràctiques realitzades ha de fer aquest treball, entre
altres tasques. Consultar el document de les tasques alternatives.
- ÀMBITS
Les notícies seleccionades han d’estar vinculades SEMPRE amb els següents ÀMBITS:
1. Medicina i esport: Tot el relacionat amb salut, lesions, rehabilitacions d’esportistes, etc.
2. Doping i esport: Pràctiques fraudulentes per a millorar el rendiment.
3. Innovació tecnològica i esport: Avenços tecnològics en el material o vestuari esportiu que
incrementen el rendiment i la seguretat.
4. Influència de l’esport a la publicitat: Veure la interrelació entre el món publicitari i l’esport.
5. Esport de base: Relacionat amb l’esport en infants i jovent.
6. Esports alternatius: Esports no convencionals, poc coneguts i amb poca difusió mediàtica.
7. Violència i esport: Incivisme dins i fora dels equipaments esportius. Conseqüències i solucions.
8. Valors i esport: Influències positives i negatives dels esports amb el comportament humà.
9.Activitat física i recreació: Activitats desenvolupades en temps de lleure, sense afany
competitiu.
10.Activitat física en el medi natural: Activitats que es practiquen a la natura.

2. ESTRUCTURA... Quines parts ha de tenir el TN?
1.Portada: On hi constarà el títol del treball, les dades de l’alumnat i el trimestre a recuperar.
2.Índex: On s’hi reflectiran els apartats –numerats- del treball, i els títols de cada notícia.
3.Introducció general: On es reflectirà l’objectiu del treball i la metodología emprada.
4.Introducció específica de cada àmbit seleccionat: On es parlarà de cada tema: definició, tipus
i classificació, etc.
5.Recull de notícies: Agrupades per temes, i precedides per la introduccció específica.
6.Opinió personal del treball: Comentant la confecció del treball, la seva utilitat, l’aprenentatge...
7.Contraportada: Full en blanc que es posa al darrere.

3. ASPECTES FORMALS... Com s’ha de fer el TN?
1. Cal seguir les pautes de presentació en la confecció dels treballs.
2. Les notícies han d’estar ben retallades i enganxades.
3. Cal cercar notícies de premsa escrita (NO D’INTERNET) i extreure’n de cadascuna:
 Un resum-comentari
 La opinió personal de la informació que s’explica a la notícia.
4. Cada notícia, resum-comentari i opinió personal han d’estar en una pàgina.
5. El nom del diari, la pàgina i la data s’ha de ressenyar a la part dreta superior de cada pàgina.

Es recomana fer un SEGUIMENT amb el professorat durant la confecció del treball.
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4. NOTÍCIES... Quines parts té una notícia?
1. TITULAR: Format per un títol breu i un subtítol que el complementa.
2. COS: Exposa de manera ordenada el contingut de la notícia. Al començament sempre hi ha els
fets més importants i cap al final els menys importants.
3. FOTO: Complementa gràficament el que comunica la notícia. Capta l’atenció del/ de la lector/a

5. NOTÍCIES… Què he de fer amb les notícies?

6. CRITERIS D’AVALUACIÓ… Com s’avalua el TN?
1. CONTINGUT: Vinculació dels ÀMBITS amb les notícies cercades, idoneïtat de les notícies,
comentaris, opinions personals, coherència general del treball, etc. 70% del total de la nota.
2. PRESENTACIÓ: Portada, lletra, marges, notícies ben retallades i enganxades, ortografia,
estructura del treball, etc. 30% del total la nota.

Per fer la NOTA MITJANA cal obtenir un 5 en cadascun dels dos apartats.
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