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Programa de ràdio: què en penseu? 

 
 
 
 
Objectius* 

  
 

• Conèixer l’estructura dels textos argumentatius.  
• Practicar els textos argumentatius en l’oralitat.  
• Treballar l’oralitat amb els paràmetres no verbals (to, intenció,...). 
• Utilitzar la llengua oral en situacions formals concretes.  
• Aprendre a escoltar i valorar les opinions dels altres. 

 
Descripció de la proposta* 

 
Per grups se cerca un tema actual segons els interessos de l’alumnat i es 
prepara l’enregistrament d’un programa de ràdio d’opinió. Es formen grups de 
treball de 3 o 4 alumnes per elaborar la tasca. Cada grup tria un tema i un 
tipus de programa, i n’elabora un guió. Segons el tipus de programa hi ha un 
locutor o locutora que dirigeix el programa i uns col�laboradors que opinen, o 
uns oients que expliquen la seva visió del tema.  
 
Paral�lelament es treballa la tipologia textual, sobretot els textos 
argumentatius, i l’estructura dels debats orals formals. Després s’aplica el 
que s’ha après en una pràctica oral significativa: l’enregistrament d’un petit 
programa de ràdio. Es destrien arguments a favor i en contra sobre qualsevol 
tema triat. Es fomenta la diversitat i la pluralitat d’opinions, així com l’ús de 
la llengua oral en situacions formals concretes. 
 
Mostra de l’activitat realitzada amb l’alumnat de l’Institut Vilamajor de Sant 
Pere de Vilamajor: 
  
http://soundcloud.com//itraver/r-dio-4c  
http://soundcloud.com/itraver/radio-catalana-4b  
http://soundcloud.com/itraver/r-dio-karolari  
 
 
Recursos emprats* 

 
Tipologia textual, concretament els textos argumentatius, l’estructura 
organitzada dels debats formals, així com les estructures de l’oralitat.  
http://www.ice.uib.cat/digitalAssets/181/181738_tipologia_textual.pdf  
http://www.xtec.es/centres/b7004074/primaria/tipologies%20textos/tipologia.h
tm  
http://blocs.xtec.cat/clicacatala/presentacio/  
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Programari lliure:  
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity  
http://soundcloud.com/  
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Es treballen els textos argumentatius, i l’estructura dels debats formals amb 
la finalitat de portar-ho a la pràctica a l’hora de  fer el programa de ràdio. 
L’activitat s’organitzarà per realitzar-se en una setmana de temps. La 
pràctica s’enregistrarà a casa, per poder tenir un absolut silenci i 
posteriorment es passarà a l’aula per valorar la tasca entre tot el grup. 
Aquestes pràctiques es pengen a un espai comú perquè hi pugui tenir accés 
tota la classe: pot ser el Moodle o un bloc per compartir amb la resta. Aquest 
serà l’espai on es realitzarà la co-avaluació per part de tota la classe.  
És un aprenentatge significatiu, ja que la tria del tema és actual i interessant 
per l’alumnat per motivar-lo en la seva participació 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
S’hi treballen els continguts de la tipologia textual, l’argumentació i, amb 
estructures clares de la llengua verbal, així com la no verbal. Es fomenta el 
treball participatiu i en gran grup.  
És una activitat que se centra en la competència comunicativa oral, i que 
treballa l’argumentació des de perspectives diverses segons l'aprenentatge de 
l’alumnat. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnat de 4t d’ESO. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Hi ha connexions amb l’àrea de ciències socials.  
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat  
- mp_valoracions_grup_aula_ràdio.pdf  
 
- Material de treball per a l’alumnat  
- ma_valoracions_grup_aula_ràdio.pdf  
 
- Enllaços:  
 
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity (per baixar l’Audacity)  
http://soundcloud.com/  
 
 


