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AVALUACIÓ
4.1. RÚBRICA PER AVALUAR LA FALCA DE RÀDIO
4.2. KAHOOT O SOCRATIVE PER AVALUAR LA COMPETÈNCIA DE L’ALUMNAT

Fomentar el bon ús de les TIC com a instrument educatiu per al
desenvolupament personal i la participació social.
●Prendre consciència dels riscos de la comunicació en línia i les
xarxes socials.

Objectius
generals

●Realitzar bones pràctiques i descobrir noves utilitats de les TIC.
●Conèixer la importància de la comunicació oral i escrita.
●Aprendre els diferents mitjans de comunicació.
●Investigar sobre els mitjans de comunicació.
●Utilitzar el llenguatge apropiat i l’expressió oral.
●Sensibilitzar l’alumnat en un bon ús de les tecnologies.
●Competència digital (CD)
●Competència en comunicació lingüística (CCL)
●Competència social i cívica (CSC)

Competències

●Competència aprendre a aprendre (CAA)
●Competència en expressions culturals (CEC)
●Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i
tecnologia (CMCT)
●Competència d’iniciativa i esperit emprenedor (CIEE)
Llengua

Àrees

Ciències Socials
Educació Artística
Matemàtiques

Temporalització
Materials
Bancs
gratuïts de
música i sons

5 activitats
Vegeu annexos

• https://cedec.intef.es/bancos-gratuitos-de-imagenes-videos-y-sonidos/

• https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guias-sobre-ciberbullying-pantallasy-adiccion
• https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

Webgrafia
Bibliografia

• https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades
• https://www.is4k.es/materiales-didacticos
• https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland (activitat 1)
• https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/
pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf

1.1. Contextualització sobre la temàtica

Per aprofundir en el coneixement de la temàtica d’aquesta edició, suggerim que
consulteu alguns recursos desenvolupats per especialistes en la matèria, com ara:
Internet Segura for Kids (IS4K) és el centre de seguretat a Internet per
a menors d’edat a Espanya i té per objectiu la promoció de l’ús segur i
responsable d’Internet i les noves tecnologies entre els nens, les nenes i els i les
adolescents.
IS4K està liderat i coordinat per la SEDIA (Secretaria d’Estat de Digitalització i
Intel·ligència Artificial) i executa els seus serveis a través de l’INCIBE (Institut
Nacional de Ciberseguretat), en col·laboració amb altres entitats de referència.
En línia amb l’estratègia europea BIK (Better Internet for Kids), forma part de la
xarxa paneuropea INSAFE de Centres de Seguretat a Internet i està cofinançat
per la Comissió Europea.
A continuació, enumerem una sèrie d’enllaços que poden resultar interessants
per aprofundir en la temàtica proposada:
1. Ús excessiu de les TIC
https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

2. Guies sobre ciberassetjament, pantalles i addicció. La Comunitat
de Madrid ha publicat tres guies pràctiques i de descàrrega gratuïta a
través de les quals es pot obtenir una imatge objectiva i fonamentada de
tres temes patents en la realitat en línia dels nostres menors
https://tinyurl.com/y2lbd9rt

3. Alfabetització mediàtica:
https://www.is4k.es/alfabetizacion-mediatica

1.1. Contextualització sobre la temàtica

Un altre recurs de valor i de referència per aprofundir en la temàtica és la nova
iniciativa desenvolupada per Google: “Sigues genial a Internet”, amb la qual
es pretén ajudar nens, nenes i adolescents a fer un ús segur i responsable de
la tecnologia i també es vol donar suport a les famílies i educadors per aprofitar
els avantatges que ofereix Internet.
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/
hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf

Aportar eines i mètodes per ensenyar a l’aula els conceptes bàsics de seguretat
i ciutadania digital.
El codi per ser genial a Internet consta de cinc temes fonamentals sobre
seguretat i ciutadania digital:
• Comparteix amb cura (sigues intel·ligent a Internet)
• No caiguis en trampes (mantingue’t alerta a Internet)
• Protegeix els teus secrets (mantingue’t segur a Internet)
• Ser amable és genial (sigues amable a Internet)
• Si tens dubtes, pregunta (sigues valent a Internet)
A més d’aquests recursos, posem a disposició del i la docent una bibliografia final
amb molts més recursos de valor per aprofundir en la temàtica d’aquesta edició.

1.2. Campanya de sensibilització
ACTIVITAT 1 - ON AIR

Es recomana treballar a través de flipped classroom amb vídeos
sobre sensibilització sobre l’ús de les TIC:
• 3r i 4t de primària amb un vídeo creat amb Edpuzzle amb
preguntes intercalades:
https://edpuzzle.com/media/5f0ddd6131e6593f282faec5

• ❏	 5è i 6è de primària amb un formulari (annex I) que han de
completar després del visionat:
https://forms.gle/oaBu8XnbgAZUm6rY7

https://tinyurl.com/y6a6v6un

https://tinyurl.com/yxzme3k3

Com podem fer un bon ús de la tecnologia dins i fora de l’aula?
Es pot fer un ús de la presentació, la guia i els materials didàctics que apareixen a
Internet Segura for Kids (IS4K) per edats.
https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades
https://www.is4k.es/materiales-didacticos

JOC INTERLAND
Joc en línia per traslladar d’una manera lúdica als més petits els coneixements fonamentals a l’hora de saber prevenir, identificar i actuar davant de riscos que sorgeixen a la xarxa.
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland

2.1. Introducció Motivació
ACTIVITAT 2 - L’ABANS I EL DESPRÉS DE L’ART DE COMUNICAR

L’objectiu de la primera activitat és despertar la curiositat i generar
expectació sobre el fil conductor que treballarem.
Per això, demanem a l’alumnat que contesti la pregunta següent:
QUINS MITJANS DE COMUNICACIÓ CONEIXES?
Es farà servir Mentimeter per projectar els resultats obtinguts. Feu clic a
l’enllaç i projecteu:
https://tinyurl.com/y3t6e8yj

Posteriorment es farà una anàlisi de les respostes obtingudes, tenint en compte
les més i les menys repetides, la diversitat de mitjans de comunicació o la seva
classificació segons el grau d’utilització i es podrà generar un petit debat sobre
com han anat canviant durant el temps. Podem fer servir l’annex II per completar
la informació proporcionada a l’alumnat.

2.2. Coneixements previs
ACTIVITAT 3 - RÀDIO GAGA
La ràdio és un dels mitjans de comunicació més massiu i important
de tots els temps; fins i tot a l’era de les noves tecnologies segueix
tenint un lloc important. És el mitjà de més abast, ja que arriba a totes
les classes socials de manera gratuïta i amb una gran capacitat de
cobertura.
Es projecten les imatges (annex III) a la pissarra digital de l’aula (amb
l’àudio de la cançó de Queen Radio Ga Ga) perquè l’alumnat vegi com
és la part interna d’una emissora de ràdio i consolidin els diferents
elements que intervenen en la comunicació.
CANÇÓ DE QUEEN
RADIO GA GA
https://tinyurl.com/ofsynmp

Podem posar alguna emissora de ràdio perquè vegin que n’hi ha de diferents
tipus, en algunes només hi posen música, en altres notícies esportives, notícies
d’actualitat, entrevistes…
Seria interessant posar una falca de ràdio o un podcast d’exemple perquè agafin
idees prèvies sobre el producte que han d’elaborar.

2.3. Llenguatge publicitari
ACTIVITAT 4 - LA TEVA PRÒPIA FALCA DE RÀDIO

Un cop treballat això, hem d’indicar a l’alumnat que ha de fer una falca
publicitària explicant la necessitat del bon ús de les TIC.
Abans d’embarcar-se en aquesta petita aventura hauran de repartir
les diferents responsabilitats (direcció, control, locutor 1 i locutor 2). Es
repartiran targetes amb les diferents funcions de cadascú (annex IV).
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El professorat farà una breu explicació sobre com poden elaborar una falca de
ràdio que haurà de contenir els passos següents:
• ●Detallar l’objectiu de la campanya.
• Definir a quin públic anirà dirigida.
• Seleccionar els mitjans per dur-la a terme (gravació, música o
efectes de so, etc.).
• Redactar els missatges clau que s’han de difondre.

ACTIVITAT 4 - LA TEVA PRÒPIA FALCA DE RÀDIO

Una infografia els ajudarà en la presa de decisions (annex V):

CUNYA DE RÀDIO
GUIA RÀPIDA
Posa’t al lloc de l’oient.

PENSA COM
EL PÚBLIC

EXPLICA-HO DE
MANERA ATRACTIVA

Pensa en la característica més atractiva que tinguis i comunica-la de
la manera més convenient per a aquesta campanya. Com ho diràs?
Pots recórrer a l’humor.

CONTROLA EL TEMPS

Hauràs de cronometrar el guió, ja que, per cada
25 paraules que escriguis, el locutor tardarà uns
10 segons a llegir-les. Simplifica tant com puguis.
Fer alguna pausa és útil perquè l’oient reflexioni sobre
el que estàs anunciant.

ESCULL LA MILLOR
Crida l’atenció una veu natural, positiva, enèrgica
i que convidi a l’acció, a fer que l’oient vulgui comptar amb
tu. Sol funcionar bé el diàleg entre dos

La música i els efectes de so han
de ser impactants.
Busca la música que defineixi
millor el teu objectiu.

MÚSICA (OPCIONAL)

I dues plantilles (annex VI) els
ajudaran a dur a terme tot el
procés:
•U
● na plantilla perquè pugui
ser emplenada de forma
col·laborativa i presencial (format
pòster) o
●•U
● n enllaç amb accés a una
plantilla elaborada amb Slides
per poder-la emplenar en línia.
(Annex VII)

3.1. Producte final
ACTIVITAT 5 - NOMÉS 60 SEGONS

60''
Arribem a la darrera activitat en la qual l’alumnat per equips haurà
de gravar amb l’ajuda dels guions elaborats en l’activitat anterior les
seves falques de ràdio en les quals mostraran la importància del bon
ús de les TIC i els beneficis i perills que tenen tot oferint un missatge
de sensibilització a la societat en general.
Per facilitar la feina, l’equip haurà de completar un guió tècnic seguint
l’exemple següent (annex VIII).
Abans de la gravació, disposaran de 10-15 minuts per preparar-se.
Posteriorment, es furà a terme la gravació amb l’ajuda del o la docent i
amb l’ús de diferents recursos de gravació:
“TALK AND COMMENT” DE GOOGLE, APLICACIÓ ANCHOR.,
TELÈFON INTEL·LIGENT, ETC..

4. Avaluació

Eines d’avaluació::
• Rúbrica per avaluar la falca de ràdio (annex IX).
• Kahoot o Socrative per avaluar la competència de l’alumnat (annex X).
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=40812f02-d20e-469d-ad20-69735ef800ba
(3r i 4t de primària)

