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Objectius generals 

Preparar l’estudiant per formar part d’un equip humà generador dels continguts propis d’una 

emissora de ràdio generalista de l’àmbit de Catalunya. Això vol dir que ha d’assolir 

coneixements de redactor i productor d’informatius i de productor i guionista de programes. Les 

principals habilitats que ha de dominar l’estudiant són la redacció de textos en llenguatge 

periodístic radiofònic, les rutines de producció pròpies del mitjà i la locució de textos en un 

llenguatge formal estàndard. Paral·lelament es fa un seguiment intens, profund i permanent de 

l’actualitat, acompanyat d’un debat constant sobre com la tracten els mitjans i quin és el paper 

que adopta el periodista davant aquesta actualitat. Es fomenta, per tant, una reflexió crítica 

sobre la professió periodística i el paper d’aquesta en la societat, combinada alhora amb una 

visió panoràmica dels principals mitjans radiofònics de Catalunya. 

 

Metodologia 

El seminari es fa al llarg dels dos quadrimestres del curs, de manera que la formació que rep 

l’estudiant al primer ha de garantir que estigui preparat per poder fer les pràctiques externes 

obligatòries al segon. Cal tenir en compte, a més, que al primer quadrimestre l’estudiant té 

l’assignatura obligatòria Llenguatge Periodístic Ràdio. El mètode és eminentment pràctic, per la 

qual cosa les sessions de treball, que són de tres hores de durada, es dedicaran la majoria de 

les vegades a fer activitats pròpies d’una redacció d’un mitjà radiofònic. En aquest entorn, 

doncs, es treballaran els aspectes teòrics i la metodologia pràctica de les tècniques de 

redacció, producció i locució exposades més amunt. 

 

Temari 

Si bé cada seminari evolucionarà d’acord amb la seva particularitat i segons l’actualitat del dia a 

dia, hi ha uns eixos temàtics sobre els quals girarà tota l’activitat i que l’estudiant haurà tractat 

un cop acabat el segon quadrimestre: 

 

- El llenguatge radiofònic. 

- La redacció radiofònica. 

- Gèneres radiofònics: la notícia, la crònica, el reportatge i l’entrevista. 

- El butlletí. Estructura i continguts. 



- El programa informatiu. Estructura i continguts. 

- El programa magazine. Estructura i continguts. 

- La locució. Vocalització i articulació. Lectura radiofònica. 

 

Sistema d’avaluació 

Cada un dels professors disposa del seu propi sistema d’avaluació. Però, com a trets generals, 

s’avalua que l’estudiant compleixi amb els objectius generals exposats a principis de curs per 

part del professor. Es valora que l’estudiant aconsegueixi una especialització metodològica i 

teòrica de la ràdio i que tingui una bona capacitat analítica i pràctica. 

Es fa una avaluació continuada, amb la qual es valoren els treballs de l’estudiant al llarg del seminari 

i l’assistència i la participació a classe. També es valora la presentació dels exercicis individuals i 

en equip amb rigor metodològic i formal, l’ús correcte dels equipaments i l’acompliment del 

calendari establert. 

En el segon quadrimestre, a part de les avaluacions ja esmentades, també es té en compte 

l’estada en pràctiques en empreses de l’estudiant. El professor avaluarà l’estudiant a partir 

d’una entrevista amb el tutor d’empresa i d’una memòria de pràctiques que obligatòriament ha 

de presentar l’estudiant. Els motius pels quals l’estudiant pot suspendre les pràctiques són els 

mateixos que es contemplen en els convenis firmats entre la facultat i l’empresa. Es pot donar 

el cas d’aprovar les estades en empreses i suspendre el seminari –en aquest cas l’estudiant 

haurà de repetir el seminari, però no l’estada-, però en tots els casos un suspens de l’estada en 

empreses significa suspendre el seminari i haver de repetir les pràctiques. 

En acabar el curs, l’estudiant ha de demostrar determinats coneixements relacionats amb el 

mitjà específic del seminari, en aquet cas la ràdio, i també un mínim però exigible ventall 

d’habilitats i destreses. L’estudiant no només ha de conèixer i saber, també ha de començar a 

saber fer i saber ser periodista. 
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