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Parlar per a un auditori 
 

 
 
 
Objectius 

  
• Llegir en veu alta: dicció i ritme, així com l’adequació a l’entonació 

que seguiran els diferents locutors. 

• Reproduir el guió radiofònic fet, que ells agafaran com a model. 

• Treballar cooperativament, distribució de tasques i regulació del procés 

de treball. 

• Redactar notícies seguint els models proposats. 

• Usar diferents suports TIC per als enregistraments de veu i d’imatge. 

 
Descripció de la proposta 

  
Enregistrar un programa de ràdio i un petit programa de televisió. La 
seqüència didàctica té l’objectiu de gravar un programa de ràdio i en segon 
lloc enregistrar un petit programa de televisió. Per arribar a l’objectiu de 
l’activitat es treballa la lectura en veu alta: la dicció i el ritme adequat, així 
com l’adequació a l’entonació que seguiran els diferents locutors. Per altra 
banda es parteix d’un guió fet, que ells agafaran com a model, per enregistrar 
el seu programa tant de ràdio com de TV. 
 
El material per a l’alumnat es presenta en dos formats: un document de text i 
una unitat d’un curs moodle.  
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
La seqüència didàctica permet treballar de manera holística. Els 
aprenentatges van des de la potenciació de les habilitats socials (treball 
cooperatiu, responsabilització de les tasques individuals, etc.), a les habilitats 
comunicatives verbals i no verbals, fins  a la creativitat que emergeix del fet 
d’haver d’enregistrar un petit programa de TV.  
 
Per altra banda aquesta activitat treballa la diversitat de l’aula. Cada alumne 
i cada alumna participa en aquest projecte aportant les seves fortaleses.  
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L’avaluació de la seqüència també serà diversa: lectura expressiva individual, 
lectura en grup, redacció de notícies, guió escrit del programa de TV, 
visualització del programa de TV, etc. Cadascuna d’aquestes activitats 
esdevindrà un element per avaluar. En aquesta seqüència hi té cabuda 
l’autoavaluació per part de l’alumnat. 
 
Documents adjunts 

 
Material per a l’alumnat: 
Document de text: MA_Parlar per un auditori. 
Unitat de curs moodle. Descarrega a:  
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=513 
 
Altres recursos: 
http://movimaker-es.net/?a=Windows%20movie%20maker 
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity 


