
INSTRUCCIONS

El Magazine



Què és un magazine?

• Un magazine, també conegut 
com magacín, és una revista 
setmanal o mensual on 
apareixen reportatges, artícles 
i notícies destacades 
d'actualitat. 

• En la ràdio o televisió els 
programes magazine solen 
ser diaris i es fan el dematí o 
horabaixa.



Dins el magazine podem trobar reportatges, cròniques, notícies, 
articles d'opinió, crítiques,passatemps,cartellera de cine, 

receptes culinàries, el temps...
El que tenen en comú és que tracten temes actuals o d'interès 

públic.



Seccions per fer el nostre magazine:

• Notícies: local,nacional i 
internacional. 

• Tecnologia 

• Medi ambient 

• Cultura i societat 

• Passatemps (en anglès): 
jeroglífic,mots encreuats, tira 
de còmic.



L'estil
• Pensa que el magazine va dirigit a un públic escolar. El 

llenguatge ha de ser clar i adequat a l'àmbit educatiu. Has 
d'escriure sense faltes d'ortografia i sense paraules 
malsonants o que puguin ferir la sensibilitat de la gent. 

• Les notícies han de ser breus( veure instruccions i rúbrica 
de la notícia). Ara bé, a les seccions de tecnologia, medi 
ambient i cultura hi tenen cabuda els reportatges ( amb una 
extensió d'una pàgina de la revista i amb un estil subjectiu 
amb l'opinió del periodista); la crítica i l'article d'opinió. 

• La revista és digital:a més de fotografies i gràfiques pots 
incloure videos o enllaços a altres pàgines.



Tècnica:
• Cal utilitzar una mateix tipus de 

lletra per al magazine, com a molt 
dos. 

• Incloure sempre material 
audiovisual (fotografia, gràfica, 
video...) 

• No pot haver errades ortogràfiques. 

• Elaborar totes les seccions 
esmentades abans entre 550 i 600 
paraules. 

• Elaborar tota la  revista amb un únic 
estil i format 



Fonts
https://es.m.wikihow.com/hacer-

una-revista#Empezar 

https://ca.m.wikipedia.org/wiki/
Premsa 

http://www.magazinedigital.com 

https://es.m.wikihow.com/hacer-una-revista#Empezar
https://es.m.wikihow.com/hacer-una-revista#Empezar
https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Premsa
https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Premsa


RÚBRICA D’AVALUACIÓ

0p 1p 2p 3p

Contingut No presenta Contingut i estructuració pobre. Contigut adequat i estructurat. 
Desenvolupament anticlimàtic adequat.

Contigut adequat, interessant i molt ben 
estructurat. Desenvolupament anticlimàtic 

excel·lent.

Presentació No presenta 
Informació desordenada amb detalls que 

no tenen res a veure amb la intenció 
comunicativa.

Informació ordenada i detallada, 
relacionada amb la intenció comunicativa.

Informació perfectament ordenada i 
detallada. Respon excel·lentment a la 

intenció comunicativa. Entretèn i informa a 
la vegada.

Ortografia + 10 errades Entre 5 i 10 errades Entre 1 i 4 errades 0 errades

Creativitat No presenta Producte copiat o calcat. Producte original i capaç de cridar 
l'atenció del receptor.

Producte original i capaç de cridar 
l'atenció del receptor. Idees i diseny 

cridaner.

Anglès + 10 errades Entre 5 i 10 errades Entre 1 i 4 errades 0 errades

Extensió Manco de  300 
paraules Entre 300 paraules i 400 Entre  400 i 500 Entre 500 i 600

Passatemps No presenta Presenta només un Presenta dos Presenta tres

MAGACINE


