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Xarxa de diaris gestionada per 
alumnes de secundària, dinamitzada 

per professors i coordinada per 
periodistes des de la redacció central 

de Junior Report.

ESCOLA

BARCELONA

ESCOLA

SANT PERE DE  RIBES

ESCOLA

MATARÓ

ESCOLA

GIRONA



· Mitjà d’expressió dels estudiants: mirada crítica del propi entorn, 
fiscalització de l’escola

· Transmissió de valors: Objectius de Desenvolupament Sostenible de les  
Nacions Unides (SDG)

· Aplicació de les competències digitals (segons objectius curriculars)

· Ús d’equips mòbils (smartphones i tauletes) com a eines de Mobile Journalism

· Espai d’interacció amb altres comunitats d’estudiants  
(Catalunya, Espanya i altres països)

· Informació de les activitats de l’escola: agenda escolar, actualitat

· Desenvolupament d’un projecte cooperatiu (recerca de finançament)

· Exhibició d’activitats i projectes dels alumnes  
(robòtica, literatura, arts plàstiques…)

· Contacte amb l’actualitat informativa (Junior Report)

· Presència d’Alumni 

· Presència de l’AMPA
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OBJECTIUS
Cada RED és una plataforma multimèdia i interconnectada que 

respon a diversos propòsits:
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Creació de 
plantilla 

Wordpress 
(alternativa 

Google Sites)

Creació del 
Consell de 
Redacció 

Escolar 
(responsables 

“caps de 
secció” de 

diversos cursos, 
professors i 
periodistes)

Definició 
de seccions 
pròpies de 

l’escola

Curs 
accelerat 

Wordpress

Disseny del 
llançat o 

escaleta de 
continguts

Pla de 
producció 

(continguts 
de la revista i 

actualització) 

Disseny 
del pla de 

màrqueting 
i financer

CRONOGRAMA 
(DINS DE L’ESCOLA)

La creació del diari seguirà objectius trimestrals dins d’un procés 
coordinat entre els diversos centres participants
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CRE (Consell de Redacció Escolar): responsables de diversos cursos que han estat elegits com a representants i 
dinamitzadors d’una secció del diari escolar. Es reuneixen periòdicament d’acord amb l’organització de l’escola.
· Hi assisteix un periodista que assessora a distància i un docent que dinamitza.

CRC (Consell de Redacció Comarcal): responsables dels diaris que han estat elegits com a representants de la seva 
comarca. Es reuneixen una vegada cada trimestre amb els altres representants del CRC. 
· Hi assisteix un periodista i docents en representació dels centres participants.

CRG (Consell de Redacció General): responsables dels diaris de diferents centres que han estat elegits com a 
representants dels RED a Catalunya. Es reuneix dos cops l’any. 
· Hi assisteix un periodista de Junior Report, un periodista de LaVanguardia.com, un represenant de la Facultat de Periodisme 
Blanquerna i docents en representació dels centres participants. 
· S’organitza un debat a RAC1 / Plató de La Vanguardia.

CGF (Consell de Gestió Financera): responsables de màrqueting i finances dels diferents RED. Es reuneixen dos cops l’any.
· Hi assisteix un representant d’Alternativas Económicas, un representant de Junior Report i un representant de l’escola de 
negocis ESADE.

ORGANITZACIÓ D’EQUIPS
Generem una dinàmica de treball cooperativa però molt pròxima al món professional, amb 

voluntat de connectar estudiants de diversos centres amb professionals en actiu: 
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· Col·legi Loreto Abat Oliba (BCN)
· Escola Bell-lloc del Pla (Girona) 
· Escola Pia Santa Anna (Mataró) 
· Escola Pia Nostra Senyora (BCN)
· Escola Projecte (BCN)
· Escola GEM (Mataró)
· Institut Les Corts  (BCN)
· Institut Montgròs  (Sant Pere de Ribes)

ESCOLES PARTICIPANTS
RED - prova pilot curs 2018-19 a Catalunya
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TARIFES

El preu de participació al projecte RED és de 2.600 € / escola-curs.

Les escoles de Tr@ms tindran un preu especial:

Escoles petites (1 o 2 línees): 1.800 € / escola-curs
Escoles grans (3 línees o més): 2.100 € / escola-curs

Les escoles de Tr@ms gaudiran adicionalment d’un 25%  de descompte en els nostres 
tallers presencials de periodisme.

Més informació: Taller L’Actualitat a l’Aula (aula.junior-report.cat)

REVISTA ESCOLAR DIGITAL (RED):


