PROJECTE DE RÀDIO: “L’ESCOLA PREN LA PARAULA”
CURS ACADÈMIC 2022/23

DESCRIPCIÓ
L’OCB i Ona Mediterrània posen a disposició dels centres educatius de Mallorca els estudis de
ràdio d’Ona Mediterrània de can Alcover de Palma per fer gravacions de programes de ràdio
en català preparats pels alumnes amb la direcció i el suport dels docents interessats a
aprofitar aquest recurs didàctic des de qualsevol àmbit , matèria, projecte educatiu o situació
d’aprenentatge.

OBJECTIUS
•
•
•
•
•
•

Incentivar l’ús oral de la llengua catalana entre els joves.
Donar a conèixer Ona Mediterrània.
Oferir un espai lúdico-informatiu que reculli la realitat que es cou als centres educatius
illencs.
Acostar els joves al món de la ràdio.
Conèixer què són els PODCAST radiofònics.
Valorar la importància del treball cooperatiu a l’hora de realitzar un programa de
ràdio.

Dates de realització: De novembre de 2022 a maig de 2023.
Dia i horari d’enregistrament: els dijous, d’11h a 13h

PASSES
Abans de l’activitat
1. Emplenau full d’inscripció i sol·licitud de participació a l’activitat (el formulari) i enviaulo a activitats@ocb.cat.
2. Feis treball cooperatiu per a la preparació del programa: cada alumne o petit grup
s’encarrega de preparar i desenvolupar una funció amb l’objectiu de sumar esforços i
aconseguir un bon programa resultat de posar en comú tot el treball fet.
Per exemple:
a) Equip de direcció i presentació del programa (les persones encarregades
d’aquesta secció fan una introducció i van presentant les diferents seccions
interactuant amb l’equip).
b) Producció: s’encarreguen de contactar i preparar les entrevistes.
...
El professorat treballa amb els seus alumnes un programa de ràdio. Aquest pot tenir
diferents seccions. A títol orientatiu:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Presentació de l’equip d’assistents
Presentació de l’escola (Quina? On està situada? Quins estudis imparteix?
Tipus d’alumnat?
Explicar algun projecte/campanya/moguda/activitat/experiència que s’hi
dugui a terme
Entrevistes
Reportatges
Música
Actualitat informativa
Anecdotari
Acudits
Embarbussaments
Esports
Etc

Tota la classe pot participar en la preparació del programa però en el moment de
l’enregistrament a l’emissora haureu de triar i seleccionar els qui faran de portaveus
de la feina preparada entre tots. En aquest cas, hi poden assistir físicament un màxim
de 10 persones en dos torns de gravació alterns de 5 persones.
3. Heu de recollir l’autorització signada d’ús d’imatges dels alumnes que assisteixin a
l’enregistrament.
4. Dos dies abans al dia de l’enregistrament s’ha d’enviar l’escaleta al tècnic a l’adreça:
musicaonamediterrania@gmail.com

El dia de l’enregistrament del programa
El dia que els toqui participar (prèviament consensuat) els alumnes i el/s professors
s’han de desplaçar a Can Alcover (C/ Sant Alonso, 24) a l’hora fixada, amb el guió
radiofònic que hagin preparat (escaleta).
Podeu triar entre fer o no fer una visita ràpida a la Casa Museu Can Alcover (30´). A
continuació, es farà un repàs conjunt de l’escaleta, una xerrada ràpida amb el tècnic i
proves de so (10´ - 15’) i després, l’enregistrament del programa de ràdio a ONA
Mediterrània.
Durada: Es recomana que distribuïu el temps en seccions i alumnes. Durada mínima:
15’. Durada màxima: 60’, en tandes de 15’. (Durada recomanada, 60´)
Recordau que heu de lliurar l’autorització d’ús d’imatge signada dels alumnes que
assisteixen a plató.
Si sorgeix un imprevist i el centre no pot venir el dia fixat, s’ha d’avisar amb suficient
antelació.
Una vegada fet l’enregistrament, alumnes i professors tornaran pel seu compte al
centre educatiu.

Després de la visita
El programa s’emetrà els dilluns a les 13h. per FM i per Internet. També quedarà penjat
l’enllaç perquè es pugui escoltar el programa a la carta (podcast) el dimarts següent al dia
de l’enregistrament. El programa es podrà trobar a Ivoox, que és on sempre es pengen els
programes fets.
Es demanarà al professorat i a l’alumnat d’emplenar un full de valoració i que el faci arribar
a l’adreça: activitats@ocb.cat.

ACLARIMENTS
Si necessitau algun aclariment podeu contactar amb Caterina Ramis (OCB) al telèfon
673325686 o amb Tomeu Martí (Ona Mediterrània) al 677366312.
El curs 2021/22 s’han fet una sèrie de programes pilot i aquest curs 2022/23 el programa
tindrà continuïtat durant tot el curs per a aquells centres i professors que pensin que pot ser
interessant incloure-ho a la seva programació anual.
Hi ha centres que han manifestat el desig de fer enregistraments periòdics. En principi, no hi
ha cap problema. Basta que faceu reserva de les dates que us interessen.

Al marge del programa L’escola pren la paraula i en el cas hipotètic que hi hagués algun
alumne o grup d’alumnes, professor/a o membre de la comunitat educativa que estàs
interessat / il·lusionat a preparar algun projecte futur radiofònic, basta que ens ho comuniqui i
s’estudiarà la viabilitat o no de dur-lo endavant.

Gràcies per donar suport a la iniciativa.

Magdalena Serra Capó

FULL D’INSCRIPCIÓ
PROJECTE DE RÀDIO: “L’ESCOLA PREN LA PARAULA”
Curs 2022/23
Centre educatiu:
Telèfon:

Correu
electrònic:

Primària /
Secundària /
Adults:

Professor/a de
contacte:
Telèfon:

Correu
electrònic:

Nivell a què va
destinada
l’activitat:
Nivell d’alumnes que hi participen:
Nivell:

Núm. alumnes:

Nivell:

Núm. alumnes:

Indicau mes, dia i durada del programa (aproximada)
Mes:
Dia/dies:
Durada (15’, 30’ o 60´)
•

Perquè la reserva sigui efectiva, esperau la confirmació

Visita guiada Casa Museu

Observacions:

SI

NO

