Ciutadans de l’Escola Verda !
Ja sóc aquí!!!
Si n’hi ha de notícies sobre el medi natural als diaris!!!...Gaia no pot deixar
passar aquesta oportunitat per plantejar-vos un nou repte...
“ Els caçadors de notícies ”
• EL REPTE...



Es tracta de “caçar” notícies relacionades amb el medi natural
publicades a la premsa . De cada notícia haureu de retallar el titular i
escriure a mà un resum de tres o quatre línies on s’expliqui de
forma clara els continguts més important de la notícia en questió.

• LES CONDICIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE...


Només seran vàlides les notícies publicades en diaris (nacionals,
estatals, internacionals...) . No seran vàlides notícies de revistes,
d’internet o d’altres medis d’informació.



És obligatori presentar el titular original. No s’hi valen fotocòpies ni
còpies a mà. Tampoc es comptabilitzaran els titulars que no siguin
acompanyats del resum escrit a mà de la noticia.



Cada titular ha d’anar identificat amb la data de publicació, el nóm
del diari i la pàgina d’impressió. També cal indicar si es tracta d’un
editorial, d’una noticia d’agència, d’un article d’opinió, d’una carta al
director, una entrevista...



Tots els titulars s’aferraran en un foli DINA 4, a ser possible de paper
reciclat (això s’avaluarà positivament!), seguit del comentari i les
dades indicades.



Els fulls amb les notícies hauran de ser entregats als respectius tutors
dins el termini indicat. Ells ja s’encarregaran de fer-me’ls arribar.



Recordeu que en la seva avaluació es tindrà en compte, per ordre
d’importància:
 L’adequació a les condicions esmentades
 L’ortografia i l’expressió
 La presentació del document
 La data d’entrega



Ja sabeu que només s’acceptarà el primer document entregat per cada
curs, així doncs, cal saber treballar en grup i establir els acords que
considereu per realitzar el més bé posible la feina!!!

• LA PUNTUACIÓ...
•
•
•
•

50 punts per al primer
25 punts per al segon
10 punts per al tercer
Molts d’anims per al quart

• DATA D’ENTREGA:
“TENIU TEMPS PER ENTREGAR EL VOSTRE TREBALL FINS EL 22
DE NOVEMBRE DE 2002”

SORT !!! I JA SABEU...
“PARTICIPA O EXPLOTA!”

ADVERTÈNCIA: Recordeu que tots els cursos que no assoleixin un mínim de 30 punts
setmanals en el concurs ordinari “Aules Netes” quedaran automàticament eliminats!.

