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RESUM DE L’EXPERIÈNCIA 

Publiradio és un grup universitari d’investigació format l’any 2002 i constituït per sis 
professors  del departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB. Està 
especialitzat en la investigació de la publicitat radiofònica i, des de la seva fundació, 
treballa per un major reconeixement de la ràdio com a mitjà publicitari. Davant l’horitzó 
del nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i els canvis metodològics que la 
seva implantació havia de significar a nivell docent, Publiradio es va proposar crear un 
aplicatiu on-line que servís com a eina de suport a les diferents assignatures de ràdio 
dels estudis de comunicació i, de manera més rellevant, d’aquells que s’imparteixen a la 
llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques. Per això, es va procedir a delimitar els 
diferents apartats que havia de contenir l’aplicatiu per tal que permetés als estudiants 
poder crear publicitat radiofònica. De la mateixa manera, es va marcar com un dels 
objectius principals de l’aplicatiu el fet que facilités l’aprenentatge autònom i permetés 
el treball tant a nivell individual com en grup. Amb aquestes premisses, es van dibuixar 
set apartats dins la web: notícies, qui és qui, fonoteca, investigació i docència, enllaços 
selecció, sala de  premsa i serviradio, amb les seves corresponents subseccions. Els 
alumnes poden trobar a l’aplicatiu reculls de falques i d’altres formats publicitaris, una 
base de dades d’efectes sonors i fragments musicals que es poden descarregar per crear 
les seves pròpies peces, lliçons teòriques sobre determinats conceptes, articles, 
ponències, etc. Al llarg del proper curs acadèmic 2006-2007 l’aplicatiu publiradio.net 
s’integrarà de manera efectiva com a eina de suport teòrico-pràctica dins l’assignatura 
Teoria i Tècnica del Llenguatge Radiofònic que s’imparteix a segon curs, primer 
semestre, a la llicenciatura de publicitat i relacions públiques de la UAB. Especificar 
l’àmbit d’aplicació Es tracta d’un projecte especialment dissenyat per a l’assignatura 
Teoria i Tècnica del Llenguatge Radiofònic, de la titulació de Publicitat i Relacions 
Públiques. No obstant això, i donat el seu caire transversal, els seus continguts també 
són molt vàlids per a les matèries de creativitat publicitària, així com per la resta 
assignatures de ràdio que formen part dels plans d’estudi de les titulacions de 
Comunicació.    
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PARAULES CLAU 

ECTS, On-line, Publicitat Radiofònica, Publiradio. 

DESENVOLUPAMENT 

DESCRIPCIÓ DE L’APLICATIU  PUBLIRADIO.NET 
Després d’una primera fase d’estudi i anàlisi  per tal de determinar les fortaleses i les 
debilitats que presentava la docència de les assignatures més estretament vinculades al 
projecte que es pretenia desenvolupar, és a dir, Introducció a la Creativitat Publicitària 
(primer curs de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques)  i Teoria i Tècnica del 
Llenguatge Radiofònic (segon curs de les titulacions de Comunicació Audiovisual, de 
Periodisme i de Publicitat i Relacions Públiques),  l’equip de treball disposava de la 
informació necessària per crear un instrument on-line capaç de cobrir les necessitats 
detectades, si més no les més significatives. Aquesta autoavaluació interna, en la que 
van participar també els alumnes, va corroborar la hipòtesi que els continguts de 
l’aplicatiu s’havien d’articular entorn a tres eixos fonamentals: 
 
Eix 1: Aconseguir que els estudiants es familiaritzin, amb independència de les 
explicacions teòriques i les pràctiques presencials, amb els codis expressius de la veu, la 
música, els efectes sonors i el silenci, així com amb el valor semàntic de la planificació 
sonora i de les figures del muntatge, de manera que els alumnes  puguin treballar amb 
els elements del llenguatge radiofònic i elaborar el seu propi guió de format publicitari. 
 
Eix 2: Aportar estratègies creatives que permetin revaloritzar l’eficàcia de la ràdio com 
a suport de les campanyes publicitàries i facilitar una base textual i sonora on es poden  
trobar elements útils per dur a terme la realització dels formats publicitaris radiofònics   
 
Eix 3: Formar als alumnes perquè puguin donar resposta a la innovació professional 
que, en el terreny de la publicitat radiofònica, es reclama des de múltiples sectors: 
anunciants, agències de publicitat i agències de mitjans,  i neutralitzar, així, la creixent 
pèrdua d'interès per la ràdio com a mitjà publicitari. 

 
 
Interfície de la ‘ home’ de la web per a la 
creació de publicitat radiofònica. 
http://www.publiradio.net

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.publiradio.net/
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A partir dels eixos descrits, l’aplicatiu es va dissenyar agrupant els continguts en set 
grans apartats que segueixen l’estructura següent: 
 
APARTAT 1: NOTÍCIES 
 
Aquest bloc es divideix en dues grans àrees: Notícies i Hemeroteca. 
 
A l’aparat Notícies es mostren les darreres informacions aparegudes en diversos mitjans 
de comunicació (premsa generalista, revistes especialitzades en publicitat, pàgines web 
etc) al voltant de la ràdio i de la publicitat. En aquest cas, la notícia es resumeix i 
s’adjunta el pdf amb l’escanejat de la notícia original. També en aquest apartat s’hi 
inclouen aquelles notícies que genera l’observatori Publiradio, és a dir, en aquest cas 
es tracta de notícies que no han aparegut en els mitjans tal i com les mostrem a la nostra 
web però que, a partir de la lectura d’altres notícies, d’articles o d’investigacions, 
Publiradio n’extreu un fet noticiable. En ambdós casos, cadascuna d’aquestes notícies es 
desenvolupa resumida en unes 10 línies per  tal de facilitar-ne una lectura ràpida. No 
obstant i tal com hem comentat, si l’usuari està interessat en tota la informació pot  
accedir a un document en format pdf on apareix tota la notícia desenvolupada.  
 
Exemple notícia 1:  

31 de julio de 2005 
Prohibida la publicidad de tabaco en la Unión Europea 
 
A partir del 31 de julio queda prohibida la publicidad de tabaco en prensa, radio e 
Internet. Además, las tabaqueras no podrán patrocinar acontecimientos deportivos u otro 
tipo de actividades en las que participen varios estados de la UE, así, por ejemplo, la 
Fórmula Uno “tendrá que cambiarse la cara”. En enero de 2006 está previsto que entre en 
vigor el proyecto de ley del tabaco, en el que se censurará férreamente la publicidad y el 
patrocinio tabaquero. 
El Mundo.es. María Sanz 
PDF 

 
 Exemple notícia 2:  

21 de junio de 2006 
4 premios en radio para las agencias españolas en Cannes  
Observatorio Publiradio  
 
Contrapunto Madrid y Vitruvio Leo Burnett han conseguido un león de oro en radio. 
Contrapunto se lo ha llevado con sus cuñas "Doctor" y "Lover" para la campaña del Smart 
Forfour; mientras que Vitruvio lo ha conseguido con sus originales piezas para la 
promoción de la seguridad vial -en contra del uso del teléfono móvil durante la 
conducción- para Fiat y la DGT. Pero no han sido los únicos premios en radio para 
agencias españolas. La agencia Shackleton se ha llevado un león de plata con su trabajo 
para Localia Tv y otro de bronze por su cuña para los talleres Midas. El gran premio de 
radio ha sido para la agencia DDB Chicago con su campaña para la cerveza Bud light. 
Las piezas ganadoras de las agencias españolas se pueden consultar en nuestro apartado 
cuñas temporada.  

L’apartat Hemeroteca està pensat perquè es converteixi en l’arxiu de notícies a mesura 
que l’apartat notícies es va actualitzant. La idea és que les notícies, organitzades per 
dates de més recent a més antiga, passin de l’apartat notícies a l’apartat hemeroteca tot i 
que, actualment, els continguts d’ambdós apartats es dupliquen. 
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APARTAT 2: QUI ÉS QUI 
 
Aquest segon apartat es subdivideix en 4 grans blocs: 
 

- Locutors 
- Creatius 
- Agències 
- Anunciants 
 

La informació que presenta cadascun d’aquests blocs és la següent: 
  
1. Locutors: Aquest apartat està destinat a les principals veus del panorama radiofònic. 
Es tracta d’una base de dades audiovisual dels professionals de la locució publicitària 
radiofònica, amb descripció del perfil acústic de les seves veus, per tal que l’alumne 
comenci a conèixer l’ampli espectre de registres acústics i sàpiga reconèixer les veus 
portadores del missatge publicitari. Els camps que conté aquest apartat són: Fotografia 
del locutor, nom i cognoms, breu història professional i un tall de veu en format mp3. 
 
2. Creatius publicitaris: L’apartat creatius consisteix en una base de dades dels 
principals creatius del panorama nacional. S’hi inclou una fotografia del creatiu, nom i 
cognoms, agència actual on treballa, web de l’agència i una breu història professional 
on es descriu la seva trajectòria així com els principals treballs que ha realitzat. 
 
3. Agències de publicitat: base de dades de les principals agències del nostre país. 
L’estructura que es segueix és similar a la de locutors, agències i anunciants. Es mostra 
el logotip de l’agència, el nom de l’agència, les dades de contacte i un petit historial de 
l’agència des del punt de vista publicitari radiofònic. 
 
4. Anunciants: En aquest apartat s’hi inclouen els principals anunciants des del punt de 
vista d’inversió publicitària radiofònica. S’hi inclou el logotip, nom de l’anunciant, 
dades de contacte i es fa un breu recorregut a la seva història professional. 
 
En tots els casos –locutors, creatius, agències i anunciants- la informació es mostra en 
unes set línies de text i la informació és ampliable a través dels documents pdf adjunts.  
 
APARTAT 3: FONOTECA 
 
En aquest bloc es posa a disposició dels estudiants una base sonora de productes 
publicitaris radiofònics, fonamentalment falques publicitàries –el format predominant 
per excel.lència a la ràdio actual-, per tal que coneguin l’estructura, l’evolució i les 
tendències de la publicitat radiofònica i es familiaritzin amb les estratègies creatives 
imperants no només de la ràdio actual, sinó també d’altres èpoques. De fet, la fonoteca 
es subdivideix en tres apartats: 
 
1.- Falques selecció, on es relacionen aquelles produccions publicitàries que destaquen 
especialment per la utilització que fan del valor expressiu dels components del 
llenguatge radiofònic o per l’estratègia creativa que presenten. En aquest apartat es 
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poden trobar falques de totes les èpoques des de la dècada dels 40 del segle XX fins a 
l’actualitat. Aquest apartat està pensat perquè es converteixi en un aparador del que 
Publiradio considera que és un exemple de bona publicitat radiofònica des del punt de 
vista dels criteris que hem comentat  anteriorment. A més d’incloure-hi les produccions 
més rellevants (fitxa i peça), està prevista la creació d’un rànking -Top 5- amb dues 
possibles orientacions: la primera consisteix en què diversos professionals del món 
publicitari escullin el que consideren les millors peces publicitàries radiofòniques. Cada 
cert temps el top 5 es modificaria en funció del professional convidat per fer la seva 
selecció. L’altra opció és que el top 5 mostri el que Publiradio selecciona com a peces 
més rellevants. Actualment el top 5 existeix però no és operatiu. 
 
2.- Arxius publiradio, on es posa a l’abast dels estudiants i de la resta d’internautes 
totes les produccions publicitàries radiofòniques aconseguides per l’equip de treball. 
Aquest apartat està pensat perquè funcioni de manera similar a l’hemeroteca de l’apartat 
notícies. L’arxiu s’ha de convertir, al llarg del temps, en una mediateca on es vagin 
arxivant les diferents peces publicitàries radiofòniques.  
 
3.- Falques temporada, des d’on es poden escoltar les falques que sonen a la ràdio 
actualment o les que han sonat recentment. Les falques estan identificades per títol i any 
d’emissió. Cadascuna d’elles incorpora una fitxa tècnica i la opció d’escoltar la peça. 
L’objectiu d’aquest apartat és oferir les últimes novetats. Una vegada es perdi aquesta 
actualitat, les peces es traslladaran a l’arxiu o a la selecció. 
 
 
APARTAT 4: INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA 
 
L’objectiu d’aquest apartat es facilitar un espai docent per tots els alumnes i per totes les 
persones interessades en la publicitat radiofònica. Per aquest motiu, el bloc temàtic està 
subdividit en diversos àmbits: 
1.- Aula virtual: l’alumne pot trobar dos tipus d’elements. Per una banda, una sèrie de 
recursos sonors (efectes, músiques, separadors) que li permeten treballar i 
desenvolupar diferents pràctiques docents programades al llarg del curs, ja que aquests 
elements sonors faciliten el muntatge radiofònic. Per altra banda, el subapartat de 
lliçons, on els estudiants poden trobar unitats docents que complementen el temari 
presencial, i que estan estructurades segons els principals paràmetres teòrics de les  
matèries: guió, llenguatge radiofònic, creativitat, estructura del sistema radiofònic, 
audiències, gestió i producció i altres. 
 
2.- Formació: A l’apartat formació s’ha decidit incloure altres recursos pedagògics, 
com elements audiovisuals, sonors o textuals, que permetin introduir sistemes 
novedosos en la transmissió de continguts: classes magistrals, conferències, 
presentacions,etc. 

 

3.-Investigació: Aquest bloc pretén ser un aparador de les últimes novetats de recerca 
dins de l’àmbit de la publicitat radiofònica, no tan sols de la producció científica del 
propi grup, sinó de tota aquella que es produeixi dins i fora del món universitari. 
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4.- Revista Publiradio: La revista –encara inoperativa-, vol arribar a ser un vehiculador 
de les aportacions dels investigadors, professionals i docents que volen donar a conèixer 
els últims avenços en aquest camp. Vol ser, en definitiva, un punt de trobada entre els 
diferents agents que conformen la publicitat radiofònica. 
  
APARTAT 5: ENLLAÇOS SELECCIÓ 
 
Aquesta es una eina bàsica de l’aplicatiu on-line, ja que es facilita als estudiants una 
acurada selecció d’enllaços de qualitat per tal d’aprofundir en els coneixements sobre el 
món de la publicitat radiofònica. Així doncs, en aquest apartat l’alumne pot trobar 
enllaços a pàgines web organitzats en les següents categories: 
 

• -Locutors i estudis de gravació  
• -Agències i associacions d’empreses publicitàries 
• -Creatius i associacions de creatius 
• -Anunciants i associacions d’anunciants 
• -Emissores de ràdio  
• -Formació (destacant especialment recursos en línia) 
• -Investigació (amb enllaços a centres d’investigació nacionals i estrangers sobre 

temes relacionats amb la publicitat radiofònica) 
• -Publicacions (enllaços amb les principals revistes i altres publicacions 

especialitzades en comunicació publicitària). 
 
 
APARTAT 6: SALA DE PREMSA 
 
En aquest apartat s’ofereix la informació més rellevant sobre les principals activitats que 
va desenvolupant el grup Publiradio. La Sala de premsa està concebuda com un apartat 
on es pugui consultar informació relativa al grup d’investigació i als seus membres. 
 
APARTAT 7: SERVIRADIO 
 
 Serviradio és l’apartat des del qual els internautes es poden posar en contacte amb 
Publiradio. Publiradio gestiona i realitza serveis de consultoria i pot oferir cursos de 
formació personalitzats dins l’àmbit de la publicitat radiofònica. Les empreses i/o 
particulars que desitgin plantejar alguna proposta o fer-nos consultes ho poden gestionar 
des d’aquest apartat. També s’ha incorporat una icona (sobre al costat del buscador) 
amb enllaç directe a la nostra adreça de correu electrònic (gr.publiradio@uab.es) que 
està constantment present sigui quin sigui l’apartat de la web que s’estigui visitant. 
 
EL BUSCADOR 
Pensant en la operativitat i usabilitat de la web una vegada es vagi omplint de continguts 
i, per tant, vagi creixent el volum d’informació que s’hi ofereix, Publiradio va decidir 
incorporar l’eina del buscador –icona de la lupa present a la part de la capçalera-. 
Aquesta eina ens permet buscar informació per paraules clau i ens mostra els diferents 
llocs de la web on apareix la paraula que estem buscant (apartat, noticia, efecte sonor, 
descripció de falca, etc). 
 

mailto:gr.publiradio@uab.es
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De manera esquemàtica, aquests són els principals apartats de l’aplicatiu on-line per a la 
creació de publicitat radiofònica de Publiradio. 

1. OBJECTIUS 

1. Obtenir un nivell d’aprenentatge i coneixement més intens de la creativitat i de la 
creació radiofònica entre els estudiants de la Llicenciatura de Publicitat i Relacions 
Públiques. 

 
2. Construir un aplicatiu original per l’auto-aprenentatge de la publicitat radiofònica, 

amb congruència amb l’entorn digital dels estudis que gestiona la Facultat de 
Ciències de la Comunicació, que exigeixen un nivell més gran d`interacció entre 
l’alumne i la màquina, i entre l’alumne i el professor.  

 
3. Introduir un nivell d’innovació inèdit en l’estructura tradicional analògica dels 

procés d’aprenentatge teòric-pràctic dels alumnes de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació que cursen matèries relacionades amb la Ràdio i la Publicitat. 

 
4. Detectar i incorporar, en sintonia amb la nova cultura docent derivada de la 

convergència europea, els recursos necessaris que assegurin l'assoliment dels 
objectius de formació, així com de l'adquisició dels coneixements i de les 
competències necessàries del titulat. En aquest sentit, i des de la perspectiva del 
projecte que es presenta, entenem que cal formar els alumnes perque puguin donar 
resposta a la innovació professional que, en el terreny de la publicitat radiofònica, 
es reclama per part d'anunciats, agències de publicitat i agències de mitjans, i 
neutralitzar, d'aquesta manera, la creixent pèrdua d'interès pel mitjà radiofònic. 

 
5. Reduir el nivell de marginació que té la creativitat radiofònica dins l’univers  

publicitari català. 
 

2. DESCRIPCIÓ DEL TREBALL  

Metodologia 
 
1.- Optimitzar la base de dades incorporada a l'aplicatiu on-line per tal que els estudiants 
puguin discriminar entre els diferents recursos que es posen al seu abast i seleccionin, 
amb l'assessorament del professorat, aquells que són essencials en les diferents fases 
d'aprenentatge que s'estableixin en cadascuna de les assignatures. 
 
2.- Ordenar, per categories de coherència docent segons els plans de formació, els 
materials que s'han confeccionat pel disseny de l'aplicatiu on-line. Aquesta ordenació ha 
de permetre el seguiment de les matèries en el marc d' una avaluació continuada. 
 
3.- Dissenyar una base de dades per a la creació de publicitat radiofònica, amb la 
incorporació de falques que es produeixen fora de l'estat espanyol, i molt especialment 
als diferents països europeus a partir de una recerca documental i bibliogràfica sobre 
falques radiofòniques en particular i sobre publicitat radiofònica en general. 
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4.- Ampliar el fons documental de recursos docents per tal de disposar d'una aula virtual 
que, a més d'afavorir la interactivitat estudiants-professors/estudiants-estudiants, 
permeti als alumnes disposar de les eines complementàries per reforçar els 
ensenyaments pressencials teòrico-pràctics. 
 
5.- Ampliar el repertori de models de pràctiques per l'autoaprenentatge dels estudiants 
en el procés de conceptualització i producció de falques radiofòniques. 
 
6.- Perfeccionar l'entorn de l'aplicatiu per tal de disposar d'una eina pedagògica que 
permeti un ús intituitiu 
 

3. RESULTATS I/O CONCLUSIONS 

Amb la creació d’aquest aplicatiu, s’han assolit els següents objectius: 
 
1.- S’ha posat a disposició dels estudiants de les titulacions de Ciències de la 
Comunicació, però especialment de Publicitat i Relacions Públiques i de Comunicació 
Audiovisual, un instrument atractiu on es pot trobar el material necessari per poder 
treballar la publicitat radiofònica. A més, aquest instrument serveix com a base i/o 
complement de la docència presencial. 
 
2- Els continguts d'aquest aplicatiu s'han articulat, com ens vàrem proposar en el seu 
moment, en  funció de tres eixos fonamentals: 
 

• La familiarització amb els codis expressius de la veu, la música, els efectes sonors 
i el silenci, així como el valor semàntic de la planificació sonora i les figures del 
muntatge, de manera que l'estudiant pugui treballar amb els elements del 
llenguatge radiofònic i elaborar el seu propi guió de format publicitari. 

 
• L’aportació d’estratègies creatives que permetin revaloritzar l’eficacia de la radio 

com a suport de les campanyes publicitaries. 
 

 
• La disposició d’una base textual i sonora on es poden  trobar elements útils per dur 

a terme la realització dels formats publicitaris radiofònics   
 

3- L’instrument on-line fomenta l’actuació de caràcter transversal en el sí de l’àrea de 
coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat, mitjançant la interacció i 
cooperació dels alumnes de diferents assignatures, creant un nou marc estructural on els 
estudiants poden abocar els continguts adquirits a les classes presencials i on cadascú 
pot desenvolupar un rol dins de l'estructura productiva publicitària sota la supervisió 
dels docents de cada assignatura. 
 
4- L’aplicatiu comença a donar respostes a les demandes d’innovació pedagògica que 
imposa el nou entorn digital que estructura l’aprenentatge teòrico-pràctic dels estudis 
que presta la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. 
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