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EL REPORTATGE 

PROPOSTA 
Escriu un reportatge. 

• Abans de començar, pensa sobre què l’escriuràs. Ací t’oferim alguns 

aspectes que et poden donar idees. Recorda que un reportatge tracta temes 

d’actualitat, però no ha de basar-se necessàriament en fets molt recents. 

– Les notícies. Qualsevol notícia es pot convertir en reportatge si s’amplia la 

informació, com ara amb entrevistes als implicats. 

– Els canvis. Tots els canvis que es produeixen en la nostra vida poden ser 

motiu d’un reportatge: l’evolució de les persones, com era la vida abans i 

com és ara, etc. 

– Temes que ens preocupen. Tot allò relacionat amb el medi ambient, les 

malalties, la dieta, etc. pot ser un bon tema per al reportatge. 
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El reportatge és un gènere periodístic en el qual el periodista dóna bona 

cosa d’informació sobre un tema d’actualitat, que interessa a la majoria de 

lectors del diari o revista on es publicarà. Es basa en fets i testimonis 

objectius, com ara entrevistes a persones implicades en el tema. No sol 

donar la visió personal de l’autora o autor. És més llarg que una notícia i no 

tracta necessàriament temes tan nous o recents. 

 Com la notícia, el reportatge està dividit en titular, entradeta i cos del 

text. Pot incidir-se en part de la informació per mitjà de destacats (és a dir, 

una citació d’un fragment en una lletra més gran) o subapartats amb el seu 

propi títol.
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– Persones interessants. Parlar de la vida d’una persona coneguda, una que 

treballa en una professió de risc, una persona entranyable... també és una 

bona idea. 

– Els objectes. La invenció d’algun aparell o els avantatges d’algun objecte 

d’ús habitual són propostes interessants. 

• Busca la informació que necessites, entrevista les persones implicades, fes 

les fotos que calga i, amb tota la documentació, escriu el cos del reportatge. 

Ha de tenir unes 400 paraules. 

• Escriu la conclusió del text. Amb unes 70 paraules n’hi haurà prou. 

• Escriu el títol i l’entradeta. Si el resultat és molt llarg, divideix el cos del text 

en subapartats amb un títol per a cadascun.
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