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Projecte Kit Ràdio. Treballem el cos humà

Dades del centre
Nom del centre: Escola Montfalgars
Localitat: Girona
Breu resum de l’experiència
Arran del projecte de pràcticum i
de treball de final de grau d'una
estudiant d'educació infantil, el
centre experimenta l'activitat de
formar una ràdio amb els nens de
dues aules de P5. L'activitat
consisteix en que, cada dia, un
grup de nens passi a l'estudi, el
qual serà una aula ambientada
per gravar, on els nens
explicaran el que han fet aquell
dia a classe i algunes vivències personals, per tal d'habituar-los a l'ús de
micròfons i càmeres. A partir d'aquí, cada divendres un grup d'uns 6 nens
enregistrarà un telediari on s'expliquen els conceptes apresos amb format de
noticiari.

Àmbits d’actuació
Aula

Curs

Cicle

Etapa

Centre

Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Ensenyaments professionals, artístics i especialitzats
Formació de persones adultes
Currículum

Entorn
Batxillerat

Gestió i organització

Àrees, matèries, mòduls
Llengua, TAC, Audiovisuals, TIC

Capacitats/competències
Expressió oral
Comunicació i llenguatge
Saber parlar, expressar-se i comunicar
Memòria
Valors

Descripció de l’experiència
Curs acadèmic
2012-2013
Objectius
Conèixer la ràdio com a eina i les utilitats que pot tenir
Treballar i millorar l'expressió oral
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Analitzar i millorar el nivell d'expressió i entonació
Potenciar l'escolta activa
Treballar els valors com el respecte i el companyerisme
Desenvolupament de l’experiència
Cada dia, els nens passen una hora a l'aula de ràdio per habituar-se als
micròfons i treballar amb els aparells del kit ràdio. Cada setmana, en grups de 6,
les dues aules de P5 treballen els conceptes estudiats a l'aula mitjançant un
noticiari setmanal, d'una hora de durada, on s'enregistra l'àudio i la imatge. Com
en aquest tram del curs estudien el cos humà, els nens han de parlar de les
parts del cos que han estudiat (ossos, músculs...) i dels experiments i les
activitats que han treballat relacionades amb el tema, amb l'ajuda de la practicant
si els hi costa expressar allò que volen dir. Posteriorment, es treballen les
gravacions amb l'Audacity per tal de penjar-les en un bloc.
Temporització
Aproximadament 2 mesos, fent 4 noticiaris setmanals.
Recursos humans i materials
Practicant del centre, tutora del curs, kit ràdio, càmera de fotos i de vídeo,
ordinador, aula ambientada per l'activitat

Autoria
Coordinació: Neus Casanova
Professorat implicat: Montse Layunta i Rosa Maria Candanedo
Adreça electrònica de contacte: neuscasanova1@gmail.com, b7004943@xtec.cat
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