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RÀDIO A L’ESCOLA
 

 

Títol RÀDIO A L’ESCOLA 

Nivell o cicle 6è de Primària 

Grup classe A i B 

Curs 2017-2018 

 
 
BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

En aquest projecte es tracta d’utilitzar el mitjà de comunicació radiofònic per a treballar aspectes lingüístics i literaris de l’àrea de llengua catalana. A l’hora 
podrem treballar aspectes de les noves tecnologies, de l’àmbit d’educació artística i d’educació en valors. 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE O APRENENTATGES CRITERIS D’AVALUACIÓ 
ÀMBITS 

DIMENSIONS 

1 Participar activament en les converses de classe i utilitzar un 
llenguatge comprensible per a les funcions bàsiques, com 
relacionar-se, aprendre, expressar experiències viscudes, 
imaginar. 

1 Mostrar voluntat de participació.   
 
Comunicació Oral 

2 Saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula. 

2 Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, 
processos, comentaris d’actualitat, entre altres) amb preparació 
prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu a la situació 
comunicativa. 

3 Fer recerca d’informació i/o models de diferents tipologies de textos 
(notícies, contes, anuncis, poemes...)  

 
 
Comunicació Oral 

4 Entonar adequadament segons el tipus de registre o text. 

3 Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats ben 
construïts, amb riquesa de llenguatge, partint del procés de 
pensar escriure o elaborar i revisar 

5 Escriure textos de producció pròpia (notícies, contes, anuncis, poemes...) 
adaptant-los al format radiofònic. 

 
Expressió escrita 
 
Expressió literària 6 Revisar els treballs realitzats amb esperit crític. 

4 Actuar amb creativitat i capacitat crítica 7 
 

Utilitzar la capacitat crítica com a instrument de millora. Dimensió personal 

5 Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia 
dels textos 

8 Aplicar adequadament les estructures dels diferents textos treballats. Expressió escrita 

6 Mostrar progressiva autonomia en l'aprenentatge: reflexió 
sobre el procés, organització i planificació del treball, 
acceptació dels errors, autocorrecció i autoavaluació de tot 
el procés. 

9 Mostrar autonomia.  
Comunicació oral 
Comprensió lectora 
Expressió escrita 
Literària 

10 Mostrar capacitat d’autocorrecció. 

11 Mostrar capacitat d’autoavaluació 
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COMPETÈNCIES  
Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte s’afavoreix l’assoliment de les competències de final d’etapa següents: 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CATALÀ 

Dimensió 
comunicació oral 

Dimensió comprensió 
lectora 

Dimensió expressió 
escrita 

Dimensió 
literària 

 
Dimensió 

plurilingüe i 
intercultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 

ÀMBIT ARTÍSTIC 

Dimensió percepció, comprensió i 
valoració 

Dimensió interpretació i producció D. imaginació i 
creativitat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS 

Dimensió personal Dimensió interpersonal Dimensió social 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ÀMBIT DIGITAL 

Dimensió instruments i 
aplicacions 

D. tractament de la informació 
i organització dels entorns 

digitals de treball i 
d’aprenentatge 

Dimensió 
comunicació 

interpersonal i 
col·laboració 

Dimensió hàbits, 
civisme i identitat 

digital 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE 

Dimensió 
autoconeixement vers 

l’aprenentatge 

Dimensió aprenentatge 
individual 

Dimensió aprenentatge 
en grup 

Actitud positiva vers 
l’aprenentatge 
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CONTINGUTS 
Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte es tractaran o s’han tractat els continguts següents: 
 

 Contingut Àrea 

1 El conte Llengua Catalana 

2 El poema Llengua Catalana 

3 L’entrevista Llengua Catalana 

4 L’anunci Llengua Catalana 

5 La Notícia Llengua Catalana 

6 Adequació al registre Llengua Catalana 

7 Lectura en veu alta Llengua Catalana 

8 Fonts d’informació en paper i suport digital Llengua Catalana 

9 Gestió i tractament de la informació Llengua Catalana 

10 Fluïdesa oral Llengua Catalana 

11 Correcció lingüística Llengua Catalana 
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TEMPORITZACIÓ 
Previsió del temps de durada o del temps que ha durat la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte: 
 

Durant tot el curs escolar durant l’hora de desdoblament amb llengua anglesa segons els horaris establerts. Es proposa: el 1r trimestre: conte, 
presentació i entrevista / 2n trimestre: notícia i poema / 3r trimestre: anunci i poema. 

 
BREU DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT O DEL PROJECTE 
 

Activitat de petit grup de recerca d’una notícia i fer el seu resum, després la llegirem en format informatius de ràdio i la gravarem.  
 
Activitats individuals de lectura en veu alta de diferents tipologies de text. 
 
Activitat individual de recerca d’una poesia. L’objectiu és la lectura en veu alta enregistrada amb bona dicció, respiració i entonació. 
 
Activitats de petit grup d’entonació a través d’un conte clàssic. Els alumnes triaran un conte clàssic ja buscat pel mestre i es repartiran els personatges per 
a treballar l’entonació com a objectiu principal. Després buscarem la música més adient i gravarem el conte. 
 
Activitat de grup-classe d’escolta de programes de ràdio de Catalunya ràdio o rac1/rac105 per tal de sentir muntatges, entonacions i tipus de programes. 
 
Activitats de petit grup d’escriptura de notícies, anuncis, poesies i contes. A partir dels diferents models els alumnes practicaran la redacció de la notícia, 
l’anunci, el poema i el conte amb l’objectiu de tenir format radiofònic i fer la seva gravació posterior. 
 
Activitat de petit grup on els alumnes s’inventen una entrevista a un personatge famós, la redacten, la practiquen i després l’enregistrem. 
 
Activitat individual on l’alumne farà de tècnic posant la música i la sintonia a cada gravació. Anirem alternant els alumnes perquè tothom ho faci. 
Bàsicament la recerca de les músiques es fa a través d’internet. La sintonia és la pròpia de la ràdio que està al disc dur de l’ordinador. 
 
Activitat on en petit grup s’inventaran un anunci per a una empresa real o fictícia per treballar el tema de la publicitat. S’ha fet contactes amb empreses de 
pares de l’escola per fer anuncis reals. També es pot aprofitar per fer l’anunci de les portes obertes del centre (durant el mes de febrer). 
 
Activitat de petit grup per a celebrar el dia mundial de la ràdio (12 de febrer). 
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