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a) Objectius: 
Coneixement teòric i pràctic dels codis expressius i narratius que 
caracteritzen als diferents gèneres radiofònics mitjançant l'anàlisi de 
programes i la producció i creació de diferents exercicis i productes 
sonors. 
 
b) Contingut: 
Teoria i anàlisi de les convencions sonoro-narratives dels diferents 
gèneres de la ficció i de l'entreteniment radiofònics. 
Producció de programes i crítica. 
 
 
     TEMARI   
 
1. El programa radiofònic. Aspectes conceptuals: macro-gèneres, 

gèneres i micro-gèneres. La formació dels gèneres. Els 
indicadors: regularitats i convencions. Criteris de classificació. 
Els models de programació com a referents. 

 
2. La producció del programa radiofònic. El disseny : aspectes a 

tenir en compte. Planificació . Funcions professionals. 
Realització i posada en antena. 

 
3. Els macro-gèneres informatius. Aspectes històrics. Trets 

específics. Els gèneres d’informació regular: flash, butlletí de 
notícies, ràdiodiari .Els programes monogràfics. Els gèneres de 
debat i de participació. El magazín com a metagénere de la 
nova ràdio informativa. Les fòrmules “tot notícies”. 

 



4. Els macro-gèneres esportius. Aspectes històrics. Trets 
específics. Gèneres: ràdio-diaris deportius, magazines, 
simultanis, retransmissions i d’altres. 

 
5. Els macro-gèneres de participació . El paper de la participació 

en la història de la radio. Trets específics. Gèneres: els 
programes de línia telefònica, discos dedicats i d'altres.   

6. Els macro-gèneres musicals. Aspectes històrics. Trets 
específics. 

Gèneres:els hits parades o llistes 
d'èxits,elsdiarismusicals,monogràfics i concerts. Els programes 
de discos dedicats, etc... Les ràdio-fòrmules musicals: famílies 
de formats principals. 

 
7. Els macro-gèneres d'entreteniment. Aspectes històrics. Trets 

específics. Gèneres: diferents variants del magazine, programes 
d'humor, els jocs i els concursos.D’altres. 

 
8. Els macro-gèneres de ficció. Aspectes històrics. Gèneres: el 

ràdio-teatre, les adaptacions literàries, els serials. Un gènere 
mixte: els docudrames. Altres subgèneres menors. 

  
9. Els macrogèneres de cultura, divulgació i religió. El seu paper en 

el conjunt de l'oferta. Vigència actual. Gèneres presents a  les 
programacions radiofòniques. 

 
 
 
PRÀCTIQUES 
 
1. Audició i anàlisi dels   gèneres de programes més importants i 

de més implantació a la ràdio espanyola. 
 
 
2. Disseny i realització de diferents programes de ràdio atenent les 

exigències del gènere, de la producció i de la posada en antena, 
en grups d'un màxim de 5 alumnes. 

 
4. Enregistrament d’un programa final previament dissenyat pels 

mateixos grups d'alumnes. 
 
AVALUACIÓ 
 
 
1. Valoració del treball d'anàlisi d’un programa de ràdio. 
 



2. Valoració personal del treball de disseny i de 
l’enregistrament dels programes realitzats en grup. 
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