
                                                                                                       

PdG Ràdio

Objectius

• Aprendre a editar enregistraments  sonors amb finalitat didàctica i
divulgativa.

• Millorar la velocitat, volum i articulació de la veu en llengua catalana i
registre informal tant en comunicacions públiques com privades.

• Aprendre a emprar recursos sonors i la pròpia veu per tal d’expressar els
coneixements adquirits i divulgar-los. 

Descripció de la proposta
 
‘PdGRàdio’  (Príncep  de  Girona  Ràdio)  és una proposta didàctica que ensenya a
realitzar un programa de ràdio. 

L’objectiu és realitzar un programa de ràdio magazín que inclogui diferents seccions
(entrevista, noticiari,  concurs, ressenya o crítica, etc.) amb diferents temàtiques (de
música, literatura, cinema, etc.) La concreció l’han de fer els mateixos alumnes, que
treballen el projecte en grups de 4 o 5 alumnes. El recurs en línia triat per enregistrar el
document sonor és el programa d’edició d’àudio d’accés lliure  Audacity que es pot
descarregar gratuïtament des de Softcatalà. El programa Audacity ha estat triat perquè
amb un sol  ordinador i  un micro permet  enregistrar  àudio en directe,  editar  fitxers
d'àudio en diferents formats i tallar, copiar, dividir o barrejar sons, entre d’altres. Per
poder compartir els àudios, els pengem a Goear, una plataforma en línia que permet
pujar documents sonors i compartir-los incrustant un reproductor en qualsevol espai
web. 

Aspectes didàctics i  metodològics

Aquesta proposta pretén fomentar l’autonomia de l’alumnat així com l’aprenentatge
cooperatiu i competencial a l’aula. Els alumnes s’organitzen en grups de 4 o 5  i
s’avaluen entre ells tenint en compte l’expressivitat oral i l’aprofitament dels recursos
d’Audacity.
L’activitat es duu a terme amb alumnes de 4t d’ESO i té una durada dotze sessions
(vegeu el document adjunt “Guió de l’activitat PdGRàdio”).

Exemples de programes de ràdio realitzats pels alumnes:
Programa de notícies: http://www.goear.com/listen/5bce75c/pdg-radio-noticies-pdg  
Programa  monogràfic-reportatge:  http://www.goear.com/listen/c86552b/pdg-radio-
documental-el-senyor-dels-anells-pdg
Programes realitzats el curs 2012/13: 
http://revistaforumpdg.blogspot.com.es/2013/09/pdgradio-201213.html    
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Recursos emprats

-Editor d’àudio, Audacity. Descàrrega des de Softcatalà: 
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity
-Per poder compartir els àudios, els pengem a GoEar: http://www.goear.com/   
-Tutorial d’ús d’Audacity: http://plataformes.wikispaces.com/file/view/Tutorial-
Audacity.pdf/175446759/Tutorial-Audacity.pdf 
-Ordinadors i almenys un micro (o un ordinador amb amb micro) a l’aula.

Competències i continguts que es treballen de forma destacada
 
L’experiència permet millorar les següents competències fonamentals: la competència
comunicativa lingüística i audiovisual perquè els alumnes aprenen a expressar el propi
pensament i el coneixement; la cultural i artística perquè aprenen a muntar
estèticament el programa de ràdio (sintonia, melodies, recursos de veu, etc.); la digital
i del tractament de la informació perquè aprenen a gestionar les eines digitals triades;
la d’aprendre a aprendre perquè han de cercar els recursos i buscar solucions per a
l’edició dels materials; la d’autonomia i d’iniciativa personal perquè han de resoldre les
dificultats que van sorgint a partir de la reflexió i fer propostes de millora de la feina
feta, tant de la seva com de la dels companys; la del coneixement i la interacció amb el
món físic perquè han d’interactuar amb l’entorn per tal de trobar el material dels
projectes; i la social i ciutadana perquè constantment han de dialogar i cooperar amb
els companys per realitzar el seu projecte.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnes de 4t d’ESO.  Això no obstant, com que els objectius són transversals als
currículums d’ESO i Batxillerat, es pot aplicar a qualsevol nivell i perfil d’alumnat
adaptant-hi els continguts i la temporització, si convé.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

PdGRàdio pretén promoure la comunicació oral en qualsevol nivell acadèmic com a
alternativa als treballs, les proves escrites i altres metodologies d'aprenentatge i
d'avaluació tradicionals. En aquest sentit, doncs, a partir del moment en què l’alumnat
domina l’eina, pot substituir qualsevol d’aquests formats en la matèria que convingui.  

Documents adjunts

• Espai web de l’itinerari ‘Pren la paraula! Comunicació audiovisual’ que inclou la
descripció i presentació de Video-DOC als alumnes: 
http://www.mydocumenta.com/index.php?
proyecto_token=EAB3DCD755C58AB3940BC7204756D3A2

• Guió de l’activitat PdGRàdio
Autoria

Joan Fontdeglòria Solà
Llicenciat en filologia catalana, és professor de Llengua i Literatura a l’Institut Príncep 
de Girona (Barcelona) i formador de formadors al Col·legi Oficial de Llicenciats (CDL).
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