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Dades	del	centre	
 

Aquest projecte educatiu s’ubica al recent Institut Les Margues de 
Calldetenes (abans SEC) de la comarca d’Osona.  

El centre aplega més de 300 alumnes, però a tenir en compte que 
només es realitzen estudis d’ESO.  

Actualment, al centre es duen a terme diversos projectes per a millorar 
els resultats acadèmics; per a millorar l’atenció a la diversitat; per afavorir la 
cohesió social i per a millorar la relació amb l’entorn: 

- Robòtica. 
- Tecnologies creatives a l’aula. 
- Projecte “Treballa i estudia”. 
- Servei comunitari. 
- Programa “Escola Verda”. 
- Projecte “Seguim”. 
- Projecte “Entorn”. 
- Projecte “Apadrinem el Patrimoni”. 
Cal esmenar que aquest any se succeeix el canvi d’Equip Directiu al 

centre i pretén acabar d’enllestir el context per aconseguir un institut complet 
en les seves funcions: 

- Crear una comissió de biblioteques. 
- Cooperar amb mitjans de comunicació diversos (El9Nou, l’Auditori...). 
Així doncs, l’Equip Directiu mostra predisposició per a executar noves 

línies de treball en aquesta etapa venidora, per tant, és un bon moment per a 
iniciar diversos projectes que necessiten cert temps per acomodar-se 
adientment.  
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Dades	generals	del	projecte	
 

El centre, en haver estat pensat com a secció d’institut, té un espai molt 
reduït. A més, la capacitació tecnològica és escassa (en relació al nombre 
d’alumnes) i és intermitent (talls de llum assidus, ample de banda molt limitat...) 
per la seva ubicació remota, gairebé rural.  

Per aquest motiu, es planteja desenvolupar el projecte a cavall entre el 
centre i les instal·lacions tècniques del “El9Nou”, un conglomerat mediàtic 
que aplega ràdio, televisió i premsa en paper.  

D’una banda, el centre procuraria una matèria optativa (el departament de 
llengües guanya una assignatura més) per a preparar el contingut teòric 
d’aquestes sessions: 

- Aprofundir en el tractament de textos escrits i orals propis de l’àmbit 
periodístic. 

- Com crear una escaleta de treball. 
- Dur a terme pluges d’idees per a tractar diversos temes contextualitzats 

per edat i per interès. 
- Bones pràctiques per a treballar en equip. 
D’altra banda, “El9Nou” ens deixaria disposar de les seves instal·lacions 

tècniques per a dur a terme un programa radiofònic setmanal/quinzenal. 
Aquest benentès és un win-win per ambdós actors, doncs “El9Nou” n’és 

conscient que la franja  preadolescent, adolescent i postadolescent no acaba 
de connectar amb els productes que actualment ofereixen i vol generar un 
ganxo que els permeti reconnectar amb aquesta bossa de públic potencial. En 
conseqüència: ells posen els mitjans i el jovent aporta allò que és del seu 
interès.  
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Justificació	del	projecte	
 

Emprar el sistema radiofònic té com a finalitat potenciar l’expressió 
oral, concretament, en llengua castellana, doncs pel context de la zona (molt 
baixa immigració, pocs nouvinguts, tradició familiar...), el seu ús és marginal.  

Si bé les llengües estrangeres han reactivat els intercanvis lingüístics, en 
llengua castellana s’ha provat a realitzar un projecte anual de podcast que ha 
tingut bona acceptació, però calen més recursos, temps i formació per a 
executar-lo adientment. A més, com tot projecte, per aconseguir un èxit rodó, 
cal que aquest tingui projecció a l’exterior i, així, allò que es treballa a l’aula, 
s’exhibeix fora i guanya reconeixement.  

Aquesta premissa de projecció podria quedar perfectament coberta amb 
un programa radiofònic des de la plataforma “El9Nou” d’alt reconeixement a la 
comarca.  
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Diagnosi	de	necessitats	i	punt	de	partida	
 

L’optativa, centrada exclusivament en el món radiofònic, hauria de ser 
transversal en quant a cursos, és a dir, haurien de participar alumnes des de 
primer d’ESO fins a quart d’ESO, per a què tothom pugui manifestar els seus 
interessos i així el públic receptor se senti totalment representat. 

La batuta d’aquesta optativa recauria en els alumnes de tercer d’ESO, 
doncs és en aquest nivell on es treballen profundament els camps periodístics i, 
a més, per la seva maduresa, per situar-se al segon cicle i per haver de 
romandre un curs més al centre, serien el perfil ideal per actuar 
d’amalgamadors entre tots els actors participants. 

Per tal de fer més eficient el projecte, es podrien aplegar les dues hores 
d’optativa en un sol bloc de treball; això mateix, també facilitaria els 
desplaçaments a futur cap a la ciutat de Vic, on estan situades les instal·lacions 
tècniques del “El9Nou”. L’alumnat, amb professor acompanyant, es podria 
desplaçar amb l’autobús urbà que connecta ambdós municipis de manera 
ràpida i econòmica; amb tot, també es podria negociar fer servir el recurs de 
transport escolar del centre. I, fins i tot, ubicar les dues hores d’optativa a inici 
de jornada o al final per a maximitzar la inversió de temps en allò que és 
important: el desenvolupament del projecte i no pas en logística de transport.  

De la mateixa manera, cal donar visibilitat a aquest projecte: dins del 
centre i fora d’ell. En primera instància, el centre vetllaria per la promoció de 
l’inici d’aquest projecte fent-ne partícips a les famílies, animant a escoltar el 
programa (en directe o diferit) i fer-ne difusió; cal tenir present que l’alumnat 
procedeix de diversos municipis: Vic, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, 
Folgueroles, Vilanova de Sau... I en segona instància, “El9Nou” té eines 
suficients per a donar a conèixer aquest nou producte adreçat a un perfil 
concret. Això es tradueix en un sac de recursos professionals que facilitarien la 
projecció d’aquest projecte.  

Si el punt de partida se situa dins la matèria de llengua castellana per tal 
de millorar l’expressió oral, fàcilment és extrapolable a qualsevol altra matèria 
que desitgi fer difusió dels projectes educatius que s’executen. 
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Objectius	específics	i	indicadors	
 

Com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu principal d’aquest projecte és 
millorar l’expressió oral en llengua castellana, en primer ordre, i millorar 
l’oratòria de l’alumnat, en ordre general. 

Les presentacions orals a l’aula hi són cada cop més presents: 
- L’alumnat ha de presentar contingut teòric que ha recercat. 
- L’alumnat ha de justificar una investigació realitzada. 
- L’alumnat ha de defensar treballs (crèdit de síntesi, treball de recerca...). 
- L’alumnat s’ha de saber expressar per a tractar conflictes. 
- L’alumnat ha de verbalitzar correctament les seves necessitats. 
Tot això s’acabarà traslladant a la seva vida adulta: a una entrevista de 

treball, la negociació dins una empresa, les necessitats dins la parella...  
Estructurar un discurs formal i informal és un metaconeixement d’ús diari 

que facilita la convivència i l’autoconeixement.  
Així doncs, des de la posada en marxa del projecte, tot el professorat ha de 

poder mesurar qualitativament i quantitativament si nota certa millora en la 
dimensió de la comunicació oral, ja sigui des de la vessant de tutoria (perquè 
capta aquesta millora intercomunicadora a nivell individual i també grupal) o bé 
des de la perspectiva acadèmica (perquè nota més rigor a les presentacions, 
menys falques, menys silencis...).  

Les rúbriques per ambdós camps seran eines primordials per a mostrar si el 
projecte està aconseguint els objectius marcats.  
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Descripció	del	projecte	
 

Cal que siguin partícips en aquest projecte: 
- L’Equip Directiu qui atorga la segona optativa al departament de 

llengües per tal d’executar el projecte de programa radiofònic. 
- L’Equip Directiu qui estableix un conveni de treball amb “El9Nou” i 

executa totes les tasques administratives per tal de vetllar per l’alumnat. 
- “El9Nou” qui facilita les instal·lacions, els coneixements tècnics i la 

formació específica (tant per al professorat com per l’alumnat). 
- “El9Nou” qui es compromet a fer un ús ètic de les aptituds de l’alumnat. 
- Les famílies les quals presenten bona predisposició per a facilitar els 

desplaçaments de l’alumnat fins les instal·lacions del “El9Nou”. 
- Les famílies les quals donen el vistiplau i cedeixen drets per a què 

l’alumnat estigui “exposat” als mitjans de comunicació. 
- El departament de llengües qui planifica el desenvolupament d’aquest 

projecte mitjançant l’optativa creada. 
- El professor–coordinador del projecte qui sempre és present a l’aula i 

a les instal·lacions del “El9Nou”. 
- Tots els cursos d’ESO els quals han d’entendre quina és la repercussió 

en dos nivells principalment. El primer d’ells: estar exposat al públic i tot 
el que això comporta; en segon nivell, el grau de requeriment, 
constància i compromís que comporta el desenvolupament d’un projecte 
d’aquestes dimensions.  
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Planificació	i	temporització	de	les	actuacions	
 

L’adquisició dels coneixements radiofònics vindria de la mà d’una 
matèria optativa anual amb dues hores setmanals, preferiblement, 
aplegades en un sol bloc per a maximitzar els recursos i la gestió del temps.  

Aquesta matèria optativa reuniria alumnes de primer fins a quart d’ESO, 
per tal de generar un grup de treball heterogeni on els interessos de cada bloc 
d’edat tinguin diversos representants.  

En encetar el projecte: 
- Les primeres quatre sessions haurien de perfilar el producte que cal 

presentar, per tant,  
o Una primera sessió al centre per a presentar el projecte a 

l’alumnat i també recollir les expectatives de l’alumnat. Caldrà 
decidir un coordinador–estudiant que sigui el portaveu de totes 
les inquietuds, sigui filtre i sigui mediador.  

o Una segona sessió a les instal·lacions del “El9Nou” per a què ells 
exposin què volen aconseguir amb aquest projecte. 

o Una tercera sessió al centre per a fer un ajustament: expectatives 
que s’han d’apropar a la realitat. 

o Una quarta sessió a les instal·lacions del “El9Nou” per a negociar 
el projecte des d’un punt de partida equilibrat, realista i coherent.  

En desenvolupar el projecte: 
- Tres sessions al centre i una sessió de control mensual a les 

instal·lacions del “El9Nou”. (Gruix temporal més extens que ocuparia fins 
al segon trimestre) 

o Quant ha de durar el programa? 
o El programa ha de disposar de diverses seccions temàtiques? 
o Quin espai es reserva per a la publicitat? 
o Aquesta publicitat està vinculada a la franja d’edat dels oients? És 

ètic el seu contingut? 
o Quins recursos posa a la nostra disposició “El9Nou”? 
o Com interactua l’alumnat i la vessant tècnica? 

En enllestir el projecte: 
- Una vegada s’ha perfilat completament el desenvolupament del projecte 

i l’equip està llest per a debutar, 
o Sessió setmanal/quinzenal radiofònica, previ assaig al centre i 

desplaçament cap a les instal·lacions del “El9Nou” per a 
enregistrar el programa.  

En aquesta darrera fase, es preferible, a priori, enregistrar 
quinzenalment perquè el grup disposa de temps per a reflexionar sobre la tasca 
duta a terme i, a més, rebre cert feedback que indiqui si el format encaixa entre 
els receptors o si cal millorar/modificar el contingut o el continent del programa.  

Per tant, el primer curs ha de convidar a l’experimentació. Cap dels 
dos participants ha generat un producte semblant amb anterioritat i és evident 
que el programa ha d’estar obert a canvis i suggeriments.  
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Proposta	d’avaluació	
 

Si l’objectiu principal és treballar la dimensió de comunicació oral, 
concretament, l’expressió oral, l’avaluació ha de servir per a verificar si queda 
palesa la millora d’aquest àmbit amb aquesta actuació.  

Recuperant els impactes anteriors, l’avaluació es pot concretar en dues 
accions: 

- Rúbriques d’avaluació molt més elaborades i centrades en l’aspecte 
oratori per a les presentacions de qualsevol tipus.  

- Impacte en l’avaluació de l’àmbit personal, des de tutoria i des de la 
resta de matèries.  

Per a la primera qüestió, es pot iniciar al banc de rúbriques disponibles a 
l’XTEC i adaptar-se al context educatiu propi. Per a poder valorar 
estadísticament si aquesta millora s’acaba concretant, cal emmagatzemar les 
rúbriques de tots aquells projectes que requereixin avaluació de la presentació 
oral i fer posada en comú en finalitzar el curs. L’estadística hauria de mostrar 
un augment significatiu en primera instància i un manteniment constant amb 
pics cap a l’alça. A la vegada, aquesta comparativa també s’ha d’establir entre 
aquells alumnes que formen part del projecte, aquells que se’n beneficien 
indirectament (perquè treballen dins el mateix grup, perquè tenen una relació 
de company–tutor...), aquells que en queden al marge i aquells que no mostren 
interès.  

Per a la segona qüestió, el professorat ha de notar certa millora en les 
relacions interpersonals, en la verbalització de les necessitats de manera més 
coherent, en l’elaboració d’un discurs molt més estructurat, en la resolució de 
conflictes... Serà el tutor, en primer lloc, qui podrà avaluar aquest nou tarannà. 
Tanmateix, i al igual que el primer cas, caldrà que faci una comparativa entre 
aquells alumnes adherits al projecte i els que no en formen part. I així mateix, 
observar si hi ha una evolució positiva en l’àmbit personal que tot el professorat 
avalua quantitativament.  
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Annex	I	
 
Enllaç al logo sonor de la ràdio: 
https://blocs.xtec.cat/bibliotecaderecursoslesmargues/radio-i-multimedia/modul-
4-ledicio-del-so-digital/  
 
Enllaç a la falca publicitària de la ràdio: 
https://blocs.xtec.cat/bibliotecaderecursoslesmargues/radio-i-multimedia/modul-
4-ledicio-del-so-digital/  
 
Enllaç al bloc de la ràdio d’aquest curs 2018 – 2019 
https://blocs.xtec.cat/bibliotecaderecursoslesmargues/radio-i-multimedia/  
 

- Els dos primers enllaços coincideixen perquè comparteixen pàgina.  
- A la pàgina d’inici apareix la marca de Creative Commons. 

 
 


