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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Específiques:

Transversals:

1. CEA1: Dissenyar, editar, mantenir i comercialitzar continguts multimèdia per a la seva publicació digital a Internet, 
que combinen de forma adequada text, imatges, animacions i vídeos.
2. CEA4: Dissenyar, planificar, editar, produir i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives.

3. CEA6: Dissenyar, planificar i produir amb multicàmera en directe i en plató, d'acord amb totes les facetes del 
producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica).
4. CEA7: postproduït usant eines bàsiques d'efectes digitals (títols, màscares, control d'efectes cromàtics ...) per a una
producció audiovisual en diferents modalitats (reportatge periodístic, cinematogràfic, videoclip, ...).
5. CEA9: Conèixer, comprendre i aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i 
registre del so per a la seva aplicació en les diverses plataformes: espectacle, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia.

6. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.
7. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la 
seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies 
industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Horari: Dilluns de 12:30 a 13:30
Dimarts de 10:00 a 12:00
Divendres de 10:00 a 12:00

Horari d'atenció
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- Reconèixer les característiques i elements principals del medi radiofònic
- Identificar les diferents activitat dins del medi radiofònic
- Identificar els diferents formats de programació
- Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic
- Produir i realitzar un programa radiofònic
- Gestionar un arxiu radiofònic
- Fer servir els components físics per a poder fer i emetre ràdio
- Confeccionar i fer ús del guió 

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

L'assignatura consta de setmanes alternades de 2 i de 4 hores setmanals de classe presencial i  a l'aula (grup gran), on 
es faran els continguts teòrics i es resoldran exercicis i problemes de caire pràctic. Consta també de sessions de laboratori
cada 2 setmanes fins a un total de 12 hores de caire pràctic al laboratori amb els estudiants dividits en grups petits. 

Les sessions de laboratori són d'assistència obligatòria i es desenvoluparan reunint els estudiants en grups de  5 a 7 
persones (grup petit), segons l'activitat. Cada activitat necessitarà una preparació prèvia que es realitzarà, una part, a les 
classes presencials a l'aula, i una altra l'hauran de fer els estudiants en el temps d'aprenentatge autònom. Aquestes 
activitats s'allargaran temporalment més enllà de les hores de laboratori, i els estudiants les hauran de completar durant 
el temps d'aprenentatge autònom.

Sempre que es consideri oportú es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment voluntari  que l'ajudin 
a preparar feina  i a preparar-se per les de caire obligatori.

Els exercicis i altres activitats, així com el treball de les diferents activitats de pràctiques s'incorporaran en un portafoli i 
s'avaluaran al final de l'assignatura

Metodologies docents
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Continguts

1. Introducció

2. Característiques del mitjà ràdio

3. L'estudi i el control. Qui treballa a la ràdio i 
quins elements físics s'usen

Dedicació: 2h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 8h 

Grup gran: 1h 
Aprenentatge autònom: 1h 

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup gran: 2h 
Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Tracta de les normes de funcionament de l'assignatura, de la importància social que ha tingut i té la ràdio. Es fa 
un petit repàs dels moments històrics més importants en la història de la ràdio

Tracta de les característiques que fan del medi ràdio un medi especial en front dels altres medis de comunicació

- Descripció dels elements humans i físics que fan la ràdio
- Identificar les diferents activitat dins del medi radiofònic

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Examen

Examen

Totes les pràctiques
Examen
Exercicis

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

- Reconèixer les característiques i elements principals del medi radiofònic
- Identificar les diferents activitat dins del medi radiofònic

- Reconèixer les característiques i elements principals del medi radiofònic

- Fer servir els components físics per a poder fer i emetre ràdio
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4. La locució

5. El llenguatge de la ràdio. El guió.

Dedicació: 5h 

Dedicació: 42h 

Grup gran: 1h 
Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 32h 

Tracta sobre la tècnica de locució a la ràdio. La lectura de text i la locució improvuisada.

Tracta de tots els aspectes referents al llenguatge de la ràdio i que s'han de tenir presents a l'hora de 
confeccionar els guions radiofònics

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctiques 2, 3, 4 ,5 i 6
Examen
Exercicis

- Pràctiques 2, 3, 4, 5 i 6
- Examen
- Exercicis

Objectius específics:

Objectius específics:

- Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic

- Produir i realitzar un programa radiofònic
- Confeccionar i fer ús del guió 
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6. La música i els efectes sonors a la ràdio

7. Elements tècnics i principis físics del seu 
funcionament

Dedicació: 16h 

Dedicació: 34h 

Grup gran: 2h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran: 10h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Tracta de la importància de la música a la ràdio i els diferents rols que hi fa.

Tracta dels aspectes tecnològics referents als equips mque s'usen a la ràdio i dels principis físics sobre els quals 
descansen

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Pràctiques3, 4, 5 i 6
- Examen
- Exercicis

- Examen
- Exercicis

Objectius específics:

Objectius específics:

- Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic
- Gestionar un arxiu radiofònic

- Fer servir els dispositius tècnics per a poder fer i emetre ràdio
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8. Formats de programació i tipus de programes

9. La ràdio IP

10. Model de negoci de la ràdio. Aspectes legals. 
Audiències a la ràdio

Dedicació: 15h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 10h 

Grup gran: 5h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran: 2h 
Grup mitjà: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Tracta de els diferents formats radiofònics. S'aprofondirà en el gèneres de l'informatiu.

Tracta dels elements més importants per tal de poder instal·lar un servei de ràdio a través d'internet

Tracta del model de negoci de la ràdio actual, dels aspectes legals que afecten a l'activitat radiofònica, sobretot 
en el seu vessant periodístic, i del tema de les audiències a  la ràdio i la seva mesura i anàlisi

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Pràctiques 5 i 6
- Examen
- Exercicis

- Examen
- Exercicis

- Examen

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

- Identificar els diferents formats de programació

- Fer servir els dispositius tècnics per a poder fer i emetre ràdio

- Identificar les diferents activitat dins del medi radiofònic
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Planificació d'activitats

PRÀCTICA 1

PRÀCTICA 2

PRÀCTICA 3

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Coneixement dels dispositius presents en un estudi

 - Es fan exercicis de locució sobre textos radiofònics preparats pels estudiants 

 - Es realitza un programa de guió tancat

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Aula i dispositius

Text de pràctiques

Text de pràctiques

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

No n'hi ha cap lliurament

Arxiu del programa gravat de ràdio i guió

Arxiu del programa gravat de ràdio i guió

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

- Fer servir els dispositius tècnics per a poder fer i emetre ràdio

- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio
- Confeccionar i fer ús del guió

- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio
- Confeccionar i fer ús del guió
- Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic
- Produir i realitzar un programa radiofònic

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 1h 

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 3h 

Dedicació: 6h 
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PRÀCTICA 4

PRÀCTICA 5

PRÀCTICA 6

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 - Es realitza un programa de guió obert

 - Fer un programa tipus magazine

 -Realitzar un programa informatiu que inclogui un reportatge

Material de suport:

Material de suport:

Text de la práctica

Text de la pràctica

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Arxiu del programa gravat de ràdio i guió

Arxiu del programa gravat de ràdio i guió

Objectius específics:

Objectius específics:

- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio
- Confeccionar i fer ús del guió
- Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic
- Produir i realitzar un programa radiofònic

- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio
- Confeccionar i fer ús del guió
- Identificar els diferents formats de programació
- Produir i realitzar un programa radiofònic
- Gestionar un arxiu radiofònic

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 1h 

Grup petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 1h 

Dedicació: 3h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 3h 
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EXERCICIS

EXAMEN 1

Descripció:

Descripció:

 Es realitzen diversos exercicis:
- Un programa de temàtica universitària d'una hora 
- Dos reportatges de 20 minuts
- Exercicis de classe
- Confeccionar un arxiu i un portafoli

 Prova escrita teòrica i de problemes

Material de suport:

Material de suport:

Text de pràctiques

- Text dels exercicis

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Arxiu del programa gravat de ràdio i guió

Arxiu del programa gravat de ràdio i guió
Material escrit

Objectius específics:

Objectius específics:

- Identificar les diferents activitat dins del medi radiofònic
- Identificar els diferents formats de programació
- Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic
- Produir i realitzar un programa radiofònic
- Fer servir els dispositius tècnics per a poder fer i emetre ràdio
- Confeccionar i fer ús del guió

- Identificar els diferents formats de programació
- Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic
- Produir i realitzar un programa radiofònic
- Gestionar un arxiu radiofònic
- Fer servir els dispositius tècnics per a poder fer i emetre ràdio
- Confeccionar i fer ús del guió

Aprenentatge autònom: 8h 

Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 10h 



Última modificació: 14-01-2015

840068 - RADIO - Ràdio

Universitat Politècnica de Catalunya10 / 10

Primera nota sobre les activitats pràctiques (una sola nota) ( 30%)  
Segona nota sobre l'examen ( 50% )
Tercera nota sobre exercicis i altres activitats del portafoli ( 20% )
Quan hi hagi una nota de grup, les notes poden ser particularitzades per a un estudiant/a

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

A més de les activitats marcades, es farà 1 examen durant el curs en format escrit amb una part de teoria i una altra de 
problemes.

Bibliografia

Apunts de l'assignatura
Material audiovisual

Apunts de diferents temes tractas a les explicacions teòriques

Altres recursos:

Material de suport:
Text de l'examen

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Examen resolt

Objectius específics:
- Reconèixer les característiques i elements principals del medi radiofònic
- Identificar les diferents activitat dins del medi radiofònic
- Identificar els diferents formats de programació

Bàsica:

Franquet et al. Técnicas de producción de radio.  Madrid: Instituto oficial de RTVE, 1992. 

Rodero, Emma. Producción radiofónica.   Ediciones Cátedra, 2005. 

López, N. et al. La tecnología en radio. Principios básicos, desarrollo y revolución digital.  Bilbao: Universidad del País Vasco, 
2000. 


