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SEMANA DA PRENSA NA VIDA ESCOLAR

INTRODUCCIÓN:

Dando continuidade ao labor de fomento da lectura como fonte de información
levado a cabo no primeiro trimestre; para a segunda avaliación, o Equipo de Biblioteca
propón ao Claustro de Profesores, traballar a prensa (impresa e dixital) como nova vía
de adquisición e tratamento de datos.

Esta iniciativa nace concibida como unha actividade cívica que axude ao
alumnado a espertar a súa conciencia social, a través do universo da prensa como
presentadora e mediadora da realidade que tod@s constituímos.

Partindo dos principios de GLOBALIZACIÓN E INTERDISCIPLINARIEDADE, este
proxecto será coordenado desde a Biblioteca Escolar en colaboración cos Equipos dos
distintos Ciclos, asemade os de Normalización Lingüística e de TICs.

Un dos fíos condutores da temática a tratar será a conmemoración do 25
aniversario da inauguración do centro.

As actividades serán desenvolvidas nas aulas ao longo do mes de febreiro.
Traballaremos a nivel oral e escrito, a análise e produción de textos xornalísticos
diversos atendendo a criterios de estrutura, temática e intencionalidade comunicativa.
Cunha escolma dos traballos máis significativos editaremos, xa no terceiro trimestre, o
Xornal Escolar.

Como colofón, celebraremos de forma conxunta A SEMANA DA PRENSA NA
ESCOLA, entre os días 10 e 14 de marzo.

OBXECTIVOS:

OBXECTIVO XERAL: Fomentar a familiarización coa prensa como medio de
información dentro da vida escolar, a fin de aumentar as súas competencias
lingüísticas, culturais e sociais na súa formación integral, para chegaren a ser uns bos
cidadáns cun correcto espíritu crítico e unha responsable actividade cidadana.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

1 - Fomentar a lectura como fonte de información.

2 - Aprender a atopar,analizar e sintetizar información.

3 - Descubrir a diversidade dos medios de información (prensa impresa, dixital, radio,
televisión, Internet…

4 - Incitar aos alumnos/as a ler a prensa utilizando varias fontes e soportes de
información.

5 - Constatar as fontes de información e difusión.

6 - Coñecer a clasificación dos textos na edición dun xornal en seccións.

7 - Descubrir a organización espacial nas páxinas do xornal, en función da relevancia
da noticia ou texto a publicar.

8 - Desenvolver o interese por coñecer e valorar o traballo dos xornalistas, así como o
lugar onde desempeñan o seu labor.

9 - Aprender a desenvolver o seu propio criterio ante os medios de información e
difusión.

10 - Distinguir información de opinión.
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11 - Identificar e producir textos de información e de opinión.

12 - Descubrir a intencionalidade disuasoria dos medios de comunicación.

13 - Descubrir o poder disuasorio da publicidade.

14 - Formar lectores eficaces, competentes.

15 - Formar cidadáns cunha conciencia social activa.

CONTIDOS:

1 - Tipos de medios de información.

2 - Tipos de xornais:

- Temáticos: Prensa diaria, Económicos, Deportivos, Culturais…

- Segundo temporalidade: Diarios, Seemanais, Quincenais, Mensuais...

3 - Seccións dun xornal.

4 - Tipos de textos periodísticos:

- De información: noticia, entrevista, reportaxe, crónica.

- De opinión: reportaxe, crónica, artigo de opinión, crítica, editorial, columna,
cartas ao director.

5 - Estruturas e características dos textos periodísticos.

6 - A Publicidade.

EDUCACIÓN INFANTIL

 Obxectivos:

 Facilitar o diálogo en gran grupo sobre hábitos lectores da prensa na
familia.

 Tomar conciencia dos seus coñecementos previos, sobre todo a través da
publicidade.

 Identificar diferentes medios de comunicación (prensa,radio, TV, Internet...)
 Descubrir que existe unha organización predeterminada na colocación dos

textos nun xornal.
 Desenvolver o interese por coñecer e valorar o traballo dos xornalistas, así

como o lugar onde desempeñan o seu labor.
 Emitir hipóteses sobre o tema dunha noticia a partir dunha foto.
 Escribir o pé de foto dunha imaxe periodística.
 Elaborar unha noticia sobre o seu barrio.

 Contidos:

 Logotipos e marcas .
 Tipos de medios de comunicación.
 Seccións dun xornal...
 Profesións: o xornalismo.
 Os anuncios.
 As noticias.
 Os titulares.
 Os pés de foto.
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Actividades:

 Coloquio sobre hábitos lectores de prensa no seu ámbito familiar.
 Identificación de distintos logotipos de cadeas de televisión, radio prensa

escrita...
 Relación de fotos cos seus pés correspondentes.
 Redacción de pés de foto.
 Colocación de titulares en supostas seccións dun xornal.
 Elaboración de murais con noticias, fotos, pés de foto...
 Interpretación de logotipos e marcas escribindo unha palabra ou frase.
 Elaboración de anuncios para o xornal escolar.
 Redacción de titulares para noticias relacionadas co seu entorno.

PRIMEIRO CICLO (1º e 2º)

 Obxectivos:

 Propiciar o diálogo en gran grupo sobre hábitos lectores da prensa na
familia.

 Identificar diferentes medios de comunicación (prensa,radio, TV, Internet...)
 Desenvolver o interese por coñecer e valorar o traballo dos xornalistas, así

como o lugar onde desempeñan o seu labor.
 Descubrir a organización dos contidos dun xornal en seccións.
 Relacionar pés de fotos coas imaxes correspondentes.
 Relacionar titulares con noticias.
 Escribir o titular dunha noticia dada.
 Aprender a atopar, analizar e sintetizar información.
 Descubrir as preguntas guía que serven para redactar unha noticia.
 Redactar unha noticia.

 Contidos:

 Tipos de medios de comunicación.
 Tipos de prensa escrita.
 As profesións relacionadas coa edición dun xornal.
 Seccións dun xornal.
 Titulares.
 Estrutura dunha noticia. Preguntas guía.

 Actividades:

 Coloquio sobre hábitos lectores de prensa no seu ámbito familiar.
 Identificación de distintos logotipos de cadeas de televisión, radio prensa

escrita...
 Relación de fotos cos seus pés correspondentes.
 Redacción de pés de foto.
 Relación de titulares cos textos das noticias.
 Redacción de titulares para noticias dadas.
 Clasificación de noticias dadas nas diferentes seccións dun xornal.
 Identificación das preguntas guía que serven para redactar unha noticia.
 Elaboracións de pasatempos e tiras cómicas.
 Elaboración de noticias sobre Abelendo e Moaña.
 Elaboración de anuncios.
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SEGUNDO CICLO (3º e 4º)

 Obxectivos:

 Coñecer a prensa como fonte de información, de opinión e de lecer.
 Aprender a atopar, analizar e sintetizar información.
 Coñecer a estrutura dun xornal: cabeceira, primeira páxina, seccións...
 Identificar as características do formato (columnas) e linguaxe (claridade,

precisión, brevidade, ...) periodísticas.
 Descubrir as bases dunha noticia: Que? Cando? Onde? Quen?, Como? e

Porqué?
 Identificar a estrutura dunha entrevista.
 Enumerar os diferentes profesionais que interveñen na elaboración dun

xornal.
 Espertar o seu interese pola lectura dos xornais.
 Desenvolver o espírito crítico ante a lectura do xornal.
 Valorar a importancia da información na sociedade actual: a prensa e o seu

valor de denuncia.
 Espertar criterios propios de selección das fontes e medios de difusión.
 Analizar os xornais de maior difusión no noso país e de maior relevancia na

nosa comarca: La Voz de Galicia, El Faro de Vigo, Diario de Pontevedra e
Diario Atlántico.

 Salientar nun mural os aspectos identificativos dun xornal.
 Documentarse sobre as funcións e labor dun xornalista.
 Coñecer a redacción dun xornal.

 Contidos:

 Datos técnicos da portada dun periódico.
 Estrutura dun xornal impreso.

 Portada, contraportada e seccións.
 Tipos de textos xornalísticos:

 De información: noticia, entrevista, reportaxe, crónica.
 De opinión: reportaxe, crónica, artigo de opinión, crítica, editorial,

columna, cartas ao director.
 Estrutura dunha noticia. Preguntas guía.
 Estrutura dunha entrevista.

 Actividades:

 Análise dos datos técnicos da portada dun xornal.
 Identificación das preguntas guía que serven para redactar unha noticia.
 Análise da estrutura e presentación dunha noticia dada (sección, nº de

páxina, posición na páxina, fotografía, titulares...)
 Selección de noticias correspondentes a diferentes seccións.
 Comparación do tratamento da mesma noticia en diferentes xornais.
 Identificación da estrutura dunha entrevista.
 Preparación e redacción dunha entrevista a un xornalista.
 Análise da colocación dos anuncios nas páxinas dun xornal.
 Elaboración de murais.
 Elaboración da portada do xornal escolar.
 Documentación sobre as funcións e o labor dun xornalista.
 Visita á redacción dun xornal.
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TERCEIRO CICLO (5º e 6º)

 Obxectivos:

 Coñecer a prensa como fonte de información, de opinión e de lecer.
 Aprender a atopar, analizar e sintetizar información.
 Coñecer a estrutura dun xornal. Comparación das seccións entre prensa

impresa e dixital.
 Buscar o tratamento de información nas Edicións Dixitais dos XORNAIS.
 Apreciar as diferenzas entre o formato impreso e o dixital.
 Diferenciar “Información” de “Opinión”.
 Diferenciar textos periodísticos de información “A Noticia” dos textos de

“Opinión”.
 Descubrir a transmisión de opinión de cada xornal na presentación que fai

das noticias.
 Tomar conciencia do poder persuasivo dos medios de comunicación.
 Valorar a importancia da información na sociedade actual: a prensa e o seu

valor de denuncia.
 Espertar criterios propios de selección das fontes e medios de difusión.
 Concienciar para a formación dunha cidadanía activa.
 Documentarse sobre as funcións e labor dun xornalista.
 Coñecer a redacción dun xornal.

 Contidos:

 Estrutura dun xornal impreso.
 Portada, contraportada e seccións.

 Estrutura dun xornal dixital.
 Tipos de fontes:

 Axencia de prensa, corresponsalías, enviados especiais.
 Tipos de textos xornalísticos:

 De información: noticia, entrevista, reportaxe, crónica.
 De opinión: reportaxe, crónica, artigo de opinión, crítica, editorial,

columna, cartas ao director.

 Actividades:

 Lectura de diversos tipos de textos extraídos da prensa diaria.
 Lectura da prensa en diferentes soportes.
 Procura de información na prensa.
 Análise en grupo de textos periodísticos.
 Análise da estrutura dos textos en función da intencionalidade.
 Análise da colocación dun determinado texto en función da súa relevancia.
 Análise dunha noticia e dun artigo que trate o mesmo tema.
 Procura de palabras que denoten opinión nos textos periodísticos.
 Comparación da publicación dunha mesma noticia por dous xornais

diferentes.
 Análise crítica de anuncios.
 Localización de imperativos na linguaxe publicitaria.
 Redacción dun artigo de opinión.
 Elaboración dunha reportaxe co gallo da conmemoración do 25 aniversario

da inauguración do Colexio de Abelendo.
 Documentación sobre as funcións e o labor dun xornalista.
 Visita á redacción dun xornal.


