Proposta didàctica ESO
Museu de Lleida

PERIODISTES DE LA HISTÒRIA
La sala d’exposicions del Museu de Lleida esdevindrà la redacció d’un diari
o en l’educador farà les funcions de redactor en cap. A l’inici de la visita a
cada alumne se li assignarà a una secció del diari mitjançant l’entrega
d’una credencial de premsa: Internacional, Local, Cultura i Societat. Abans
de començar la visita, el cap de
redacció explicarà als alumnes convertits en joves periodistesque tenen la missió d’elaborar
un diari que ajudi a sintetitzar
els principals fets que han
esdevingut durant el segle XX.
S’explicaran les característiques
d’una notícia i la manera com es divulga gràficament des de la premsa.
Dinàmica de la visita:
Per ajudar a establir connexions entre el segle XX i l’actualitat,
l’educador/a del museu repartirà entre el grup classe una sèrie de
fotografies actuals sobre temes i personatges que apareixen reflectits als
diferents àmbits de l’exposició. L’objectiu no és altre que vincular el
periodisme amb la realitat social i política que viu actualment la
Mediterrània, amb aquesta finalitat es visionaran un dos vídeos que
expliquen la realitat de dos adolescents sirians afectats pel conflicte bèl·lic
actual: la Saja de 12 anys (Font: UNICEF) i l’Aslan de 17 anys (Font: diari
ARA).
Una vegada contextualitzada la visita comença el recorregut per les sales.
A partir d’aquell moment, s’interactua amb música i alguns objectes que
ens ajuden a dinamitzar la visita. Després d’escoltar la visita guiada, els
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alumnes hauran d’escollir -entre una selecció de les fotografies
exposades- aquelles que consideren que poden definir millor la temàtica
de la seva secció. Una vegada seleccionades les fotografies, hauran de
maquetar la seva pàgina adjuntant un peu de foto que ajudi a comprendre
la idea que consideren que expressa.

Cada secció disposa d’un coordinador/a encarregat d’explicar a la resta de
companys la composició de la pàgina i de la fotografia que consideren que
hauria de formar part de la portada del diari del segle XX. Una vegada
seleccionades les quatre fotos corresponents a les quatre seccions, es vota
quin protagonisme -de major a menor grandària- han de tenir les
finalistes. Per finalitzar intentem consensuar entre tot el grup classe el
titular que pot definir el segle XX.
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