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OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA 

Coneixement teoric i practic deis codis expressius i narratius que 
caracteritzen als diferents generes radiofonics mitjanc;;ant I'analisi de 
programes i la producció i creació de diferents exercicis i productes 
sonors. 

TEMARI 

1. El programa radiofónico 
Aspectes conceptuals: macro-generes, generes i micro-generes. La 
formació deis generes. Els indicadors: regularitats i convencions. 
Criteris de c1assificació. Els models de programació com a referents. 

2. La producció del programa radiofónico 
El disseny: aspectes a tenir en compte. Planificació . Funcions 
professionals. Realització i posada en antena. 

3. Els macro-generes informatius. 
Aspectes histories. Trets específics. Els generes d'informació 

regular: flash, butlleti de noticies, radiodiari . Els programes 
monografics. Els generes de debat i de participació. El magazín com 
a metagénere de la nova radio informativa. Les fórmules "tot 
notícies". 

4. Els macro-generes esportius. 
Aspectes histories. Trets específics. Generes: radio-diaris deportius, 
magazines, simultanis, retransmissions i d'altres. 

5. Els macrogeneres de participació . 
El paper de la participació en la historia de la Radio. Trets específics. 
Generes: els programes de línia telefonica, discos dedicats i d'altres. 
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6. Els macrogeneres musicals. 
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Aspeetes histories. Trets específies.Generes:els hits parades o lIistes 
d'exits, els diaris musieals, monografies i eoneerts. Els programes de 
discos dedieats, etc... Les radio-formules musieals: famílies de 
formats prineipals. 

7. Els macrogimeres d'entreteniment. 
Aspeetes histories. Trets específies. Generes: diferents variants del 
magazine, programes d'humor, els joes i els eoneursos.O'altres. 

8. Els macrogeneres de ficció. 
Aspeetes histories. Generes: el radio-teatre, les adaptaeions 
literaries, els serials. Un genere mixt: els doeudrames. Altres 
subgeneres menors. 

9. Els macrogeneres de cultura, divulgació i religió. 
El seu paper en el eonjunt de I'oferta. Vigencia actual. Generes 
presents a les programaeions radiofoniques. 
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METODOLOGIA DOCENT 

TEORIA 

Classes t~óriques, acompanyades de I'audició i analisi d'exemples de 
generes de programes més importants i de més implantació en la radio 
espanyola i internacional. 

pRACTIQUES 

Disseny i realització de diferents programes de radio - atenent les 
exigencies del genere, de la producció i de la posada en antena- en 
grups d'un maxim de 5 alumnes. 
Enregistrament d'un programa final, previament dissenyat pels mateixos 
grups d'alumnes. 

SISTEMA D'AVALUACIÓ 

1. Examen sobre els aspectes teórics de I'assignatura i valoració 
del treball individual d'analisi d'un programa de radio. 

2. Valoració personal del treball de disseny i de I'enregistrament 
deis programes realitzats en grupo 
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