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EMPràdio: antecedentsEMPràdio: antecedents
 Emissora local Espluga FM ràdio
 Aula música TAC (2008)
 Activitats de la sisena hora

- Curs 2008-2009 - Contes per pensar
- Curs 2009-2010 – Ens coneixem

 Kid XTECRÀDIO
 Assessorament Mar Camacho, creació bloc
 El  curs 2010-2011 - s'inicia el bloc EMPràdio



  

Organització del tallerOrganització del taller

Es dedica una hora setmanal al taller internivells 
de primària (alumnes de 1r a 6è).

Cada equip hi dedica dues setmanes:
- una de preparació 
- una d'enregistrament
Cada alumne hi passa una vegada al curs.
El resultat del taller és un magazín, amb tres 

apartats: radionotícies, publicitat i un altre a 
determinar,...



  

Procés de treball: preparacióProcés de treball: preparació
Reunió dels membres de l'equip, salutació,...
Pluja d'idees dels continguts, notícies, publicitat, 

altres...
Consens i argumentació del què es tria.
Repartiment de les tasques.
Redacció dels textos.
Repartiment del què llegirà cadascú.
Preparació de la lectura individual, marcant allò que 

cal, paraules difícils,...
Pràctica de la lectura a l'aula a cicle inicial i a casa.



  

Procés de treball: preparacióProcés de treball: preparació



  

Procés de treball: enregistramentProcés de treball: enregistrament

Preparació de les parts no llegides: presentació 
del programa, el contingut, comiat,...

Repàs de la lectura.
Enregistrament del programa.
Fotografia  de record del grup i valoració oral del 

programa.
Edició de l'arxiu per part de la mestra.
Es penja al bloc i  s'escolta a la classe.



  

Procés de treball: enregistramentProcés de treball: enregistrament



  

Més enllà dels objectius bàsics...Més enllà dels objectius bàsics...
C. ÀMBIT LINGÜÍSTICC. ÀMBIT LINGÜÍSTIC

      Expressió oral Lectura

- Polir aspectes fonètics:
emissora, hoquei,...

- Polir acceptuació:
futbol, ebola,..

- Control de la melodia, 
ritme i energia  dels final 
de frase.

- ...

- Esforç per construir un 
petit discurs oral, partint 
d'unes notes, en la 
presentació, comiat

- Argumentar la tria d'un 
contingut o altre, 
defensant les pròpies 
idees.

- ...



  

Més enllà... C. AUTONOMIA I Més enllà... C. AUTONOMIA I 
INICIATIVA PERSONALINICIATIVA PERSONAL

El taller de ràdio, facilita:
Pluja d'idees: tothom és convidat a aportar i opinar.

L'ajut mutu: facilita el treball escrit i la superació de temors o 
reptes personals: control de la veu, del neguit,  autoregulació,...

Responsabilitat: convocar  les persones entrevistades, 
pràctica de la lectura, enregistraments fora de l'horari habitual.



  

Més enllà... C. Coneixement i Més enllà... C. Coneixement i 
interacció amb el medi físicinteracció amb el medi físic

Es posa sobre la taula, la reflexió sobre:
Temes polítics: conflictes bèl·lics, personatges 

públics, procés català,...
Aspectes culturals: actes que tenen lloc a 

l'Espluga, programes tv
Relació amb entitats espluguines: participació 

a l' Espluga FM Ràdio, Cultural Jordi Francolí, 
Escola de música...



  

Avaluació del tallerAvaluació del taller

Indicadors:Indicadors:
● Implicació de les famílies
● Responsabilitat de l'alumnat
● Difusió de cada programa dins i fora del centre
● Canal de noves informacions de la vida escolar 

i/o diària dins de les aules.
● Evolució en la presentació i l'espontaneïtat.
● Valoracions de cicle : Memòria del PAC



  

TALLER DE RÀDIO TALLER DE RÀDIO 
INTERNIVELLSINTERNIVELLS
Animeu-vos a provar-ho!!

Endavant amb els vostres projectes!!
http://empradio.blogspot.com.es/

http://empradio.blogspot.com.es/

