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ENTREVISTA

QUÈ ÉS L’ENTREVISTA?

És  un text periodístic que 
relata la conversa entre un 
periodista i una persona 

d’interès públic, 
normalment es tracta d’un 
diàleg extens i aprofundit



L’ ENTREVISTA. Com es fa? 

En primer lloc, decidir a qui 
volem entrevistar. Un cop ho 
sabem, aportar una petita 
presentació de la persona que 
entrevistem ( qui és,què fa...) : 
devers 6 línies

2. Decidir que volem  aconseguir 
amb l’entrevista. Pensa a ésser 
sobretot educat/da i 
respectuós amb qui 
entrevistem. 



L’ENTREVISTA
3.Portar les preguntes anotades en un full: heu de fer un mínim 
de 10 preguntes i màxim de 20. 

4. Les preguntes han de ser: interessants, relacionades amb el 
tema que es tracta i que despertin la curiositat de l’oient. No 
val fer qualsevol pregunta! 

5. Usar un registre ESTÀNDARD (ni molt formal ni col.loquial). 

6. Fer una valoració final: el periodista s’acomiada de 
l’entrevistat . 



ENTREVISTA

ESTRUCTURA

- Introducció: explicar el 
perfil de l’entrevistat. 

-Cos: diàleg

- Tancament:  acomiadament

Resum



RECREA LA TEVA ENTREVISTA 
EN UN ESPAI TELEVISIU. 


 


RECORDA: 

-PRESÈNCIA, POSTURA I 
VESTIMENTA 

- UTILITZA LES 
SUBPANTALLES PER 

ENRIQUIR LA INFORMACIÓ Naturalitat Originalitat Atraient

ENTREVISTA



RÚBRICA D’AVALUACIÓ

INDICADOR EXCEL·LENT (3) BÉ (2) REGULAR (1) NO ENTREGA (0)

Presentació
L’entrevistador saluda i es dirigeix 

amb educació a la persona 
entrevistada de forma molt efectiva.

L’entrevistador saluda i es dirigeix 
amb suficient educació naturalitat a la 

persona entrevistada.

L’entrevistador no saluda i  no es 
dirigeix amb suficient educació 

naturalitat a la persona entrevistada.
No s’entrega el producte final

Text introductori
L’entrevistador fa una introducció 
sobre el tema a tractar i sobre la 

persona que ha d’entrevistar.

L’entrevistador fa una petita 
introducció sobre el tema a tractar i 

sobre la persona que ha d’entrevistar, 
però no inclou tota la informació.

L’entrevistador no fa una  introducció 
sobre el tema a tractar i sobre la 

persona que ha d’entrevistar.
No s’entrega el producte final

Preguntes realitzades
Les preguntes realitzades 

corresponen molt bé als diferents 
aspectes i dura entre 4 i 5 minuts.

Les preguntes realitzades 
corresponen suficientment als 
diferents aspectes que s’estan 

tractant o la durada no entre 4-5 
minuts.

Les preguntes realitzades no es 
corresponen als diferents aspectes 
que s’estan tractant i la duració no  

està entre 4-5 minuts. 
No s’entrega el producte final

Entrevistador-
entrevistat

Durant  tot el temps miren a la 
càmera i al seu interlocutor, parlen 
amb seguretat i molt bona dicció 

(vocalització). 
El llenguatge corporal  i el vestuari és 

molt adient. 
No es veu la utilització de material 

escrit. 

Miren ocasionalment a la càmera i al 
seu interlocutor, parlen amb poca 

seguretat i la dicció (vocalització) es 
correcte. 

El llenguatge corporal  i el vestuari és 
correcte. 

Es veu ocasionalment la utilització de 
material escrit.

No miren a la càmera ni al seu 
interlocutor, no parlen seguretat i la 
dicció (vocalització) es deficient . 

El llenguatge corporal  i el vestuari és 
inadequat. 

Abús de la utilització de material 
escrit.

No s’entrega el producte final

Gravació i edició del 
vídeo. Interès.

El vídeo té molts de plànols diferents, 
angles de càmera i efectes de so i/o 

ús de l’apropament, o pantalles 
secundàries, proporcionant varietat 

en el vídeo.

El vídeo té un o dos plànols diferents, 
angles de càmera i efectes de so i/o 
ús de l’apropament, proporcionant 

varietat en el vídeo.

Poc esforç fet per proporcionar 
varietat en el vídeo No s’entrega el producte final

Gravació i edició del 
vídeo. Qualitat.

La qualitat del vídeo i l’enfocament 
són excel·lents en totes les seves 

parts. 
No es veuen talls. 

La qualitat no és molt bona, però 
l’enfocament fou excel·lent en totes 

les seves parts. 
Es veuen alguns talls.

La qualitat del vídeo i l’enfocament no 
són gens bones. 

Es veuen molts de talls.
No s’entrega el producte final


