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Coneixement teoric i practic dels codis expressius i narratius que caracteriizen als 
diferents generes radtofbnics rnitjancanl I'anAlisi de programes i la producció i creacio 
de diferents exercicis i productes sonors. 

7 .  El proqrama radiofonic. 
Aspectes conceptuals: macra-generes, generes i micro-generes. La forrnacio deis 
generes. Els indicadors: regularitats 1 convencions. Criteris de classificacró. Els 
models de programació com a referents. 

2 .  La p r o d ~ ~ c i o  del programa radiofonic. 
El disseny . aspectes a tenir en compte Planificació . Funcions professionals. 
Realitzacio 4 posada en antena. 

3. Els rnacro-generes informatiuc. 
Aspectes historics. Tretc especifics. Els generes d'inforrnació regular: flash, butlleti 
de noticies, radiodiari .Els programes monografics. Els generes de debat i de 
participació. EE rnagazin com a metagenere de la nava radio informativa. Les 
fórrnules "tot notícies". 

4. Els macro-qhnerec esportiuc. 
Aspectes histbrrcc. Jrets especifics. Generes: radio-diaris deportius, magazines, 
simultanis. retransrnissions i d'altres. 

5. Els macroqeneres de participació . 
El paper de la participació en la historia de la Radro. Trets especifics. Gkneres: els 
programes de Iínia telefonica, discos dedicats i d'altres. 
6. Els macro~eneres musicals. 
Aspectes hist~rics. Trets especifics Generes:els hits parades Q Ilistec d'exits. els 
diaris rnusicals, rnonogr6fics i concerts. Els programes de discos dedicats, etc 
Les radio-fbrrnules rnusicals famílíes de formats principals. 

7. Els macroqeneres d'en tñetenfment. 
Aspectes historics. Trets especifics. Generes: diferents variants del magazine, 
proyames d'humor, elc jocs i etc concursos.D'altres. 



8. Els macroqeneres de ficci6. 
Aspectes histbrics. Generes: el rAdio-teatre, les adaptacions literaries, els serials. 
Un genere mixt: ePs docudrames. Attres subgeneres menors. 

9. Els macrog&neres de cultura, divulqació i ñeligió. 
El seu paper en el conjunt de I'oferta Vigencia actual. Generes presents a les 
programacions radiofbniques. 
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METODOLOGIA DOCENT 

CLASSES TE~RIQUES,  ACOMPANYADES DE c'AuDICIÓ 1 ANALlSI D'EXEMPLES DE GENERES DE 
PROGRAMES MÉS IMPORTANTS I DE MES IMPLANTACI~ EN LA RADIO ESPANYOLA I INTERNACIONAL. 

Disseny i realitzacro de diferents programes de radio - alenent les exigencies del 
genere, d e  la producció i de la posada en antena- en grups d'un mbxim de 5 alumnes. 
Enregistrament d'un programa final. prevíament dissenyat pels mateixos grups 
d'alumnes. 

l. Examen sobre els aspectes te~r ics  de l'assignatura i valoració 
del treball individual d'anailisi d'un programa de radio. 

2. Valoració personal del treball de disseny i de I'enregistrament 
dels programes realitzats en grup. 


