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OBJECTIUS 
 
Aquesta assignatura introdueix a L'alumne en L'estudi teòric i històric d'aquests dos 
generes periodístics a la radio i en L'exercici pràctic dels codis sonors i narratius, 
protocols comunicatius i rutines periodístiques per a la realització d'entrevistes i 
reportatges radiofònics. 
 
 
TEMARI 
 
1. Els gèneres informatius dialògics. 
Característiques bàsiques de les convencions expressives i narratives típiques de 
L'entrevista, el debat, la tertúlia, la taula rodona ... 
 
2. La improvisació verbal. 
Importància de la improvisació verbal en els generes informatius dialogics. 
Característiques bàsiques: reflexions sonoritzades, valor del silenci, entonació 
descendent, relació idea/frase, recursos narratius. Exercicis. 
 
3. La pedagogia de L'audició. 
Importància de L'audició i retenció de la informació sonora en els generes informatius 
dialogics. Tècniques d'estimulació de l'atenció selectiva: contextualització temàtica 
prèvia, contacte visual interlocutor, actitud d'espera versus anticipació, imatges 
auditives, control dels llindars de fatiga auditiva. Exercicis. 
 
4. L'entrevista radiofònica (I). 
L'entrevista com a mètode periodístic d'obtenció d'informació. Neutralitat, 
multiperspectiva, contrast/validació. 
 
5. L'entrevista radiofònica (II). 
L'entrevista com a sistema interactiu de comunicació. El pacte comunicatiu/confiança 
entre L'entrevistador i l'entrevistat. Tipologia de l'entrevista radiofònica. 
 
6. L'entrevista radiofònica (III). 
L'entrevista informativa. Característiques bàsiques. Exercicis. 
 
7. L'entrevista radiofònica (IV). 
L'entrevista interpretativa. Característiques bàsiques. Exercicis. 
 
8. L'entrevista radiofònica (V). 
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L'entrevista de caràcter. Característiques bàsiques. Exercicis. 
 
9. L'entrevista radiofònica (VI). 
Planificació de L'entrevista. Exercicis. 
 
10. L'entrevista radiofònica (VII). 
Tècniques de realització de L'entrevista. Exercicis. 
 
11. El reportatge radiofònic (I). 
El reportatge com a gènere testimonial. El punt de vista del periodista. 
Multiperspectiva. 
Característiques diferencials amb el reportatge a premsa i televisió. 
 
12. El reportatge radiofònic (II). 
El reportatge com a dramatúrgia de la realitat. El rol dramàtic del periodista/actor i dels 
testimonis. Funció dramàtica de l'ambientació sonora. Continuïtat narrativa. 
Característiques diferencials amb el documental i el docudrama. 
 
13. El reportatge radiofònic (III). 
Característiques expressives típiques. Ús integral dels diferents elements del 
llenguatge radiofònic. 
 
14. El reportatge radiofònic (IV). 
El reportatge simultani o en directe. Concepte i característiques bàsiques. Tècniques 
de realització. Exercicis. 
 
15. El reportatge (V). 
El reportatge en diferit. Concepte i característiques bàsiques. Tècniques de realització. 
Exercicis. 
 
 
SISTEMA D'AVALUACIÓ 
 
L'avaluació consisteix en la realització de dos exercicis pràctics al final del semestre.  
L'alumne realitzarà individualment una entrevista radiofònica sobre un tema 
d'actualitat. 
L'alumne realitzarà també, col·lectivament, un reportatge radiofònic. 
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