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Dossier del professorat 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 



FEM RÀDIO! és una activitat pensada per al públic escolar que pretén introduir als nens i 
nenes en el món de la ràdio al mateix temps que experimenten de manera pràctica, com 
funciona un estudi de ràdio i què implica produir un programa radiofònic. Presentem aquest 
dossier de continguts sobre el funcionament de la ràdio i la creació d'un programa radiofònic 
com una proposta d'activitat per a tractar a l'aula abans de la visita al museu.

Es proposa al professorat treballar aquestes pautes a l'aula per tal de poder destinar tot el taller 
en el museu a elaborar el programa de ràdio i obtenir més bons resultats. En cas que el docent 
prefereixi no tractar-ho a l'aula es destinarà una part del taller a la preparació de l'activitat i 
l'altra part a la realització del programa pròpiament dit 

PRESENTACIÓ

Els continguts que es troben en aquest dossier estan pensats per a ser una guia per al 
professorat. Es recomana que a mesura que el docent vagi explicant els continguts els 
alumnes treballin en grups les diferents activitats/exercicis suggerits per tal d'anar 
elaborant de mica en mica la primera proposta per a fer un programa de ràdio. Un cop 
acabats els exercicis, els diferents grups hauran de presentar les seves propostes al grup 
classe, qui acabarà decidint i de perfilar la proposta final que servirà com a base del taller 
que es realitzarà al museu. 

En cas que no es disposi de temps suficient per donar els continguts a l’aula, es pot optar 
per només fer les activitats proposades, que el professorat podrà orientar amb les 
explicacions que es poden trobar en aquest dossier. 

A l'annex d'aquest mateix dossier trobareu les fitxes en blanc a emplenar per a cada 
activitat.

MOLT IMPORTANT: Com l'espai de l'estudi és petit, recomanem portar l'activitat i guió del 
programa a fer, separat en dos grups. És a dir primera part del programa a emetre en un grup i 
segona part en un altre.

METODOLOGIA
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1. QUÈ EN SABEM DE
 LA RÀDIO?

Què és la ràdio?
La ràdio és un mitjà de comunicació que

utilitza la transmissió de senyals de

transmissió d'ones electromagnètiques

per tal d'emetre informació. La ràdio va

ser el primer mitjà de comunicació que va

permetre escoltar veu i música a milers

de kilòmetres de distància sense

necessitat de cap mena de cable.

Què va suposar l'aparició de la

ràdio?
El descobriment teòric de les ones

electromagnètiques de Clerk Maxwell va

canviar el món per sempre i va donar a

lloc, al segle XIX, a un nou àmbit

industrial: el de les comunicacions

d'informació audiovisual. Aquesta va

permetre l'evolució de la comunicació, els

mitjans de comunicació i el comerç, va

influir en les guerres mundials i també en

la forma de divertir-se de la societat.

La ràdio s'ha anat desenvolupant,

adaptant i evolucionant fins avui en dia,

convertint-se en una de les TIC més

utilitzades arreu del món gràcies a la seva

accessibilitat.

 James Clerk Maxwell
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https://en.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell


ACTIVITAT 1: 
Què en sabem 
de la ràdio? 

*Veure plantilla a l’annex 1.
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Qui de vosaltres escolta la ràdio?
Quan l'escoltes? al cotxe...
Per on l'escoltes (la ràdio del cotxe, per un 
ordinador, o la tv a casa.
Què t'agrada escoltar?
De quins temes t'agradaria que es parlés 
per la ràdio?

En aquesta activitat els nens i nenes han de 
comentar entre ells si coneixen la ràdio  quin 
paper té  en el seu dia a dia, si és que en té. 
A partir de diferents preguntes cada grup farà 
una petita anàlisi de les seves preferències 
relacionades amb el món de la ràdio.

Aquestes preguntes serviran per poder orientar les

primeres propostes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi


2. ELS PROGRAMES
DE RÀDIO

Què és un programa de ràdio? 
Entenem com a programa radiofònic aquella estructura global que integra diferents gèneres i que 
manté una unitat de contingut i estil amb una durada determinada dins de la programació 
radiofònica. És el conjunt de continguts diferenciats del discurs radiofònic, dotat d’una estructura 
pròpia, així com d’una durada concreta. Sempre és el resultat d’un acte creatiu.

Quins tipus de programes hi ha? 
Podem distingir diferents tipus de programes radiofònics en funció dels seus continguts.

Els podem agrupar en cinc blocs: informatius, magazins, narratius, participatius i

temàtics.

Espai Ràdio MNACTEC.
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ACTIVITAT 2:
PLANTEGEM EL
NOSTRE
PROGRAMA DE
RÀDIO

*Veure plantilla a l’annex 2.

*

05

Quin tipus de programa de ràdio volem que sigui?

A quin públic es dirigeix?

Quins temes volem tractar?

En quina franja horària?

Per quin canal s’emetrà el programa?

Amb aquesta activitat, volem començar a plantejar

com serà el nostre programa de ràdio. Per fer-ho

haurem de decidir quin tipus de programa ens

agradaria que fos, els temes que volem tractar o a quin

públic va dirigit. A continuació us deixem un seguit de

preguntes que us ajudaran a orientar el contingut del

vostre programa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi


3. COM ES FA UN
PROGRAMA DE
RÀDIO

Un cop ja sabem quins tipus de programes hi ha i ja hem començat a esbossar el nostre

programa hem d'aprendre com es fa un programa de ràdio.

Fer un programa de ràdio no és fàcil ni es pot fer de pressa i corrents, és per aquesta raó 
que necessitem preparar molt bé el programa abans de gravar-lo.

Primer de tot pensarem en una idea. Aquesta idea serà la que ens servirà com a base per

fer el programa. També és important que pensem en un nom ben original! 

També caldrà definir quines persones i quins perfils formaran part d'aquest projecte: Qui

en serà el director? I el conductor/a? Tindrà el suport d'altres locutors? Hi haurà

col·laboradors? Qui el produirà? El programa comptarà amb especialistes? Quines

seccions tindrà i qui serà l'encarregat de cada una d'elles? S'haurà d'assignar un tècnic de

so i un/una productor/a. Quina en serà la sintonia o careta que permetrà identificar el

programa? Es comptarà amb personal de l'emissora o personal extern?

06

Espai Ràdio MNACTEC.



ACTIVITAT 3:
DISSENYEM EL
NOSTRE
PROGRAMA DE
RÀDIO

*Veure plantilla a l’annex 3.

*
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Si us hi fixeu, la fase de disseny ja l'hem començat a

preparar amb les activitats anteriors. Ara només ens

queda acabar de perfilar i decidir quins perfils

busquem en les persones que han de participar en el

programa. Com que aquesta activitat ens servirà per

anar preparant el taller que farem al museu, us

proposem alguns dels perfils professionals que

necessitarem. Podem posar el nom o el nombre de

persones que creieu que compleixen cada un dels

perfils.

Un cop acabat aquest exercici amb el qual, juntament

amb els exercicis anteriors, cada grup ja tindrà feta

una proposta de programa, es convida a que cada

grup presenti la seva idea a la resta del grup classe i

entre tots s’esculli quina és la que es farà al taller del

museu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi


4. L'ESCALETA
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El que cal tenir en compte que la ràdio

és un mitjà que té uns temps definit a

partir d'una graella, normalment hi ha

programes abans i després del nostre.

És a dir, hi ha un horari que s'ha de

complir i cal tenir molt ben marcats els

temps que ha de durar cada secció o

cada part, perquè cal començar

puntual a una hora i acabar a l'altra,

sense que sobri ni falti temps. En el cas

d'un podcast, que no té una hora fixa,

és més variable, però també cal

marcar-ho perquè també ha de tenir

una durada semblant en tots els

episodis. Marcar el temps també és una

manera de donar importància a cada

secció, deixant clar quant volem que

duri, per donar més o menys

informació i dedicar més o menys

temps a cada cosa.

L’escaleta ens servirà com a guia per

saber quant ha de durar cada part del

programa, què s’hi tractarà, les

músicques o els sons que han

d’escoltar-se o si hi ha connexions o

entrevistes...

Espai Ràdio MNACTEC.



TEMPS
INDICACIONS
TÈCNIQUES

LOCUTORS/ENTREVISTATS

10’’ Benvinguda Bon dia i benvinguts al programa: UN DIA AL MUSEU!, em dic …………..i seré la
presentadora del programa d’avui dissabte que el farem amb alguns dels assistents al
museu.

2’’ Entrevista 1 Avui ens acompanyen diferents persones (nens i nenes) anem a entrevistar a la
primera.

Com et dius? ……………………………

Quants anys tens?…………………………………

D’on vens?…………………………………

Amb qui has vingut al museu?…………………………………

Saps com es diu aquest museu?…………………… (efectes sonors)

Digues alguna cosa que t’agradi d’aquest museu:......................

Si tu fossis el director/a del museu què hi faries? O bé quina cosa t’agradaria trobar al
museu?..............................

30’’ Parada publicitària 1 El conductor dirà: i ara passem un moment a publicitat!

Anunci 1:

Ex: frase pensada per anunciar un xampú: El xampú Brillant, et deixa un cabell suau i
més brillant, utilitza’l cada dia i el teu cabell serà l’enveja de l’escola/barri.

1’ Notícies El conductor dirà alguna cosa com: HA ARRIBAT EL MOMENT DE LES NOTÍCIES DEL
DIA AMB EN/NA...............................

1’ Notícia esportiva Bon dia ...................... quina notícia esportiva ens portes?

3’ Concurs de
preguntes

1. Com es diu aquest museu?
2. Saps amb quina energia funcionava la fàbrica que hi havia al museu?
3. El so que fem quan parlem, que és? Una ona / Aigua / Només aire

30’’ Parada publicitària 2 Com abans, donarem entrada a un altre anunci de publicitat.

10’’ Comiat Ja és tard i hem d’acabar el programa, donem les gràcies a totes les persones que han
vingut avui aquí a fer ràdio: .......................................................

Fins aviat!
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Exemple d’una escaleta radiofònica



ACTIVITAT 4: 
FEM L'ESCALETA
DEL NOSTRE
PROGRAMA

*Veure plantilla a l’annex 4.

*
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En aquest últim exercici, farem l’escaleta del nostre

programa. No cal que hi escrivim tot el que hi voldran

dir, paraula per paraula, però sí que tinguem clar més

o menys què ha de dir cadascú, quines han de ser les

preguntes en cas que fem una entrevista, el temps que

hem de dedicar a cada secció, quins efectes de so o

falques utilitzarem o si hem de dedicar un espai del

nostre programa a anuncis.

Com el temps que tindrem al museu és limitat i no

podrem dedicar tot el taller només a gravar el

programa, es proposa que com a molt el programa

tingui una durada màxima de 10 minuts. Per tal que

tothom pugui participar, suggerim que l’escaleta

contempli diferents seccions on els diferents alumnes

podran participar. Algunes de les seccions

recomanades poden ser, per exemple, una benvinguda,

un parell d'entrevistes, dues o tres parades

publicitàries, una notícia d'última hora o un concurs i

un comiat.

Aquest guió no se l'hauran d'aprendre de memòria,

però servirà per saber quin és el rol de cadascú i més

menys què haurà de dir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi


PREGUNTA RESPOSTES DADES ESTADÍSTIQUES

Quan l'escolteu? Nº d’alumnes: 

Quan l'escolteu?  Matí
 Migdia
 Tarda
 Vespre
 Nit

Nº d’alumnes:
Nº d’alumnes: 
Nº d’alumnes: 
Nº d’alumnes: 
Nº d’alumnes: 

Per on l'escolteu?  Aparell de ràdio
 App per a smartphones
 Internet
 Podcast

Nº d’alumnes:
Nº d’alumnes:
Nº d’alumnes:
Nº d’alumnes:

Què us agrada escoltar?  Música
 Notícies
 Narracions
 Entrevistes
 Altres:______________

Nº d’alumnes:
Nº d’alumnes:
Nº d’alumnes:
Nº d’alumnes:
Nº d’alumnes:

De quins temes us agrada que
es parlin a la ràdio?

 Actualitat
 Cinema
 Esports
 Altres:______________

Nº d’alumnes:
Nº d’alumnes:
Nº d’alumnes:
Nº d’alumnes:

ANNEX 1:
PLANTILLA DE
L’ACTIVITAT
“TEMPTEGEM EL
TERRENY”
Marqueu i ompliu el quadre següent:



TIPUS Informatiu Magazine Narratiu Participatiu Temàtic

PÚBLIC Infants Adolescents Adults Altres:

TEMES

HORARI Tot el dia Matí Tarda Vespre Nit

DIFUSIÓ Aparell de
ràdio
tradicional

Podcast Plataforma
d’streaming

ANNEX 2:
PLANTILLA DE
L’ACTIVITAT
“PLANTEGEM EL
NOSTRE
PROGRAMA DE
RÀDIO”

Marqueu i ompliu el quadre següent:



NOM DEL PROGRAMA

OBJECTIU DEL
PROGRAMA

PERFILS
PROFESSIONALS

 Presentador/s del programa
 Entrevistador/s
 Entrevistat/s
 Publicitat
 Ajudant/s del productor
 Aprenent/s de tècnic de so
 Altres:

ANNEX 3:
PLANTILLA DE
L’ACTIVITAT
“DISSENYEM EL
NOSTRE
PROGRAMA DE
RÀDIO”

Marqueu i ompliu el quadre següent. Podeu posar el nom i/o el número 
d'alumnes que es necessitaran per cada perfil. RECORDEU QUE FAREM 
UNA FITXA PER CADASCUN DELS 2 GRUPS EN QUÈ ES DIVIDIRÀ LA 
CLASSE. QUE HA DE TENIR COM A MÍNIM: 1 TÈCNIC DE SO I 1 
PRESENTADOR DE PROGRAMA.



ANNEX 4:
PLANTILLA DE
L’ACTIVITAT “FEM
L’ESCALETA DEL
NOSTRE
PROGRAMA”

Ompliu el quadre següent. 

TEMPS
INDICACIONS
TÈCNIQUES

LOCUTORS/ENTREVISTATS



TEMPS
INDICACIONS
TÈCNIQUES

LOCUTORS/ENTREVISTATS


