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GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104826 - RÀDIO DRAMA I RÀDIO DE FICCIÓ

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Maria Soliña Barreiro González
Curs: Quart
Trimestre: 3
Crèdits: 4
Professorat: 

Daniel Torras Segura  <dtorras@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Anglès

La llengua vehicular del curs és l'anglès, però els alumnes poden presentar els treballs i fer la producció en català o castellà, si així ho prefereixen.

Competències que es treballen

Específica

Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, 
televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la 
programació de videojocs

Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva realització. Idear, 
produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

Bàsiques i Generals

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Transversal

Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la 
finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció

El curs de Ràdio Teatre i Ràdio de Ficció explora tècniques i eines per tal de proposar, dissenyar i realitzar programes radiofònics originals i innovadors basats en la narració 
d’històries i continguts creatius de ficció.

En el curs s’analitzen exemples històrics i destacats de ràdio teatre, drama i ficció radiofònica i s’elabora el guió, es configuren els recursos sonors i es prepara l’equip 
necessari per a enregistrar la proposta d’edició de cada grup d’estudiants.
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L’assignatura conté la meitat dels crèdits de teoria i anàlisis i l’altra meitat de creació en equip i enregistrament pràctic.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Aplicar les tècniques de guionització de productes de ficció a la ràdio.

Experimentar noves narratives i expressions amb els components del llenguatge radiofònic.

Innovar formats i estructures dels programes narratius radiofònics de teatre i ficció.

Crear nous recursos sonors originals, funcionals i atractius.

Metodologia de treball

El curs combina una presentació de materials per part del professor amb la participació de l’estudiant en l’anàlisi creativa dels mateixos i en l’elaboració en grup d’un 
producte original i propi.

En la sessió teòrica es preparen les bases per guionitzar o enregistrar després a l’estudi de ràdio la proposta creativa de cada equip.

Continguts

El programa d’aquesta assignatura s’estructura en sis blocs de contingut que fan referència als diferents aspectes tractats en el curs.

Contingut 1:  Les característiques del drama i la ficció a la ràdio

Descripció
En aquesta unitat analitzem les característiques pròpies dels formats dramàtics i de ficció radiofònics. 
Estudiem els seus elements distintius i les necessitats que imposa un mitjà unisensorial com la ràdio.

Activitats vinculades 1 i 2

 

Contingut 2: Els programes de ficció al llarg de la història

Descripció
Analitzem l’evolució dels programes radiofònics dramàtics i de ficció al llarg de la història de la ràdio, 
relacionant-los amb els avenços tècnics de cada període i amb l’entorn sociocultural de la seva aparició.

Activitats vinculades 1, 2 i 3

 

Contingut 3: El llenguatge radiofònic aplicat a la ficció

Descripció

Es fa referència als elements narratius i als recursos sonors característics del llenguatge radiofònic en 
un context de narració dramàtica. S’estudien les tècniques concretes d’expressivitat per a cadascun dels 
components. Aquest contingut tracta:

-  La locució

-  La paraula

-  La música

-  Els efectes de so

-  El silenci

Activitats vinculades 1, 2, 3 i 4

 

Contingut 4: El guió radiofònic per al drama i la ficció
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Descripció
Aquest bloc explica les tècniques de redacció per a cada gènere i format de ficció radiofònica. 
S’estudien els símbols i les convencions narratives per al guió de ficció.

Activitats vinculades 1, 2, 3 i 4

 

Contingut 5: Formats i gèneres de la ficció radiofònica

Descripció
Es presenten i s’analitzen els diferents formats i gèneres existents i aplicats en el drama i la ficció 
radiofònica.

Activitats vinculades 1, 2 , 3 i 4

 

Contingut 6: Direcció d’actors i de programes de ficció radiofònica

Descripció
Es plantegen els principis i les directrius de la direcció d’actors en un context radiofònic així com els 
elements a tenir en compte en la direcció d’un espai dramàtic o de ficció radiofònic.

Activitats vinculades 4

 

Activitats d'aprenentatge

 

Activitat 1: Anàlisi d’un programa de radioteatre o ficció

(Contingut 1, 2, 3, 4 i 5)

 

Descripció general Pràctica individual per analitzar els components, recursos i formats d’un espai radiofònic concret de ficció.

Material de suport
Enunciat de l’activitat.

Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació
Lliurar el treball d’anàlisi.

20% de la nota final.

Objectius específics

Conèixer les tècniques d’expressió narrativa

Identificar els formats radiofònics de ficció

Ser capaços d’argumentar una crítica analítica d’un producte

 

Activitat 2: Projecte de programa de ficció

(Contingut 1, 2, 3, 4 i  5)

 

Descripció general
Dissenyar i redactar un projecte per a la promoció o venda d’un programa de ficció. Activitat en grups de 2 
persones.

Material de suport
Enunciat de l’activitat.

Bibliografia bàsica i complementària.

3 / 5



Lliurable i vincles amb l’avaluació
Lliurar l’arxiu del projecte.

15% de la nota final.

Objectius específics

Identificar els factors de programació d’un contingut radiofònic

Valorar els aspectes econòmics i de producció d’un programa de ràdio

Definir els elements creatius al voltant de l’objectiu del producte

 

Activitat 3: Guió per a un programa radiofònic dramàtic o de ficció

(Contingut 2, 3, 4 i 5)

 

Descripció general
Redactar un guió per a un programa radiofònic dramàtic o de ficció d’entre 20 minuts i 40 minuts de duració. 
Activitat en grup de 6 o 7 persones

Material de suport
Enunciat de l’activitat.

Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació
Lliurar el guió tècnico-literari final.

35% de la nota final.

Objectius específics

Ser capaços de confeccionar i entendre un guió radiofònic

Practicar la comunicació entre els components de l’equip a l’estudi

Ser capaços de realitzar un producte radiofònic

 

Activitat 4: Enregistrament i realització d’un programa de ficció

(Contingut 3, 4, 5 i 6)

 

Descripció general Traslladar un guió radiofònic de drama o ficció a un programa real editat i preparat per a ser emès.

Material de suport
Enunciat de la prova.

Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació
Lliurar l’arxiu sonor del programa enregistrat.

30% de la nota final.

Objectius específics

Practicar la lectura i interpretació del guió radiofònic de dramàtics

Experimentar la interpretació i la direcció d’actors

Aplicar els principis de realització radiofònica

Realitzar efectes especials adequats per a la ficció radiofònica

Sistema d'avaluació

Per poder avaluar les activitats pràctiques cal haver realitzat totes les activitats i haver assistit a totes les sessions, amb un marge de dues faltes d’assistència. L’avaluació es 
composa d’un treball d’anàlisi (20%), el projecte d’un programa (15%), l’escriptura d’un guió radiofònic dramàtic o de ficció (35%) i la realització i enregistrament d’un espai 
de ficció (30%).

En resum, l’avaluació es realitza comptant els següents elements i treballs:

Anàlisi d’un programa                                         20%

Projecte de programa                                         15%                                 
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Guió d’un programa de ficció                              35%                             

Realització i enregistrament                               30%                             

El plagi en qualsevol activitat o treball representa un zero immediat en l’avaluació.

 

RECUPERACIÓ

Segons la normativa vigent, les assignatures optatives no són recuperables.
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