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A RADIO ESCOLAR
"As radios educativas ou escolares son todas aquelas que procuran a transmisión de valores, a
promoción humana, o desenvolvemento integral dos seres humanos e da
comunidade; as que se propoñen elevar o nivel de conciencia, estimular a reflexión e convertir a
cada persoa en axente activo de transformación do seu medio natural, económico e social”.
Mario Kaplún

INTRODUCIÓN
A presente guía didáctica foi elaborada no marco do proxecto Escolas
Sen Racismo ( ESR), desenvolvido por Agareso ( Asociación Galega de
Reporteiras e Reporteiros Solidarios)e ACPP ( Asemblea de Cooperación
pola Paz) no curso 2018/2019 coa financiación da Xunta de Galicia. O
obxectivo de ESR é levar a cabo obradoiros de diversa índole en distintos
centros educativos galegos para mellorar o coñecemento do alumnado
sobre ferramentas xeradoras de conciencia crítica.
O Mundo da radio e o mundo da educación, son moi compatibles. Por iso
son vellos coñecidos...Isto non significa, sen embargo, que a radio sexa a
día de hoxe un mundo anticuado ou obsoleto. A revolución de internet
revitalizou os contidos de audio, grazas sobre todo aos podcast ( radio á
carta por internet)… facendo aínda mais accesible, fácil e barato o medio
radiofónico. Ademais conta con multitude de beneficios de cara o
aprendizaxe, a reflexión, a mellora de competencias técnicas, na lingua
escrita, oral, o traballo en equipo...
O obradoiro de Radio Escolar Solidaria de Escolas sen racismo,realizouse
no Colexio López Ferreiro de Santiago de Compostela, para que vinte
nenos e nenas de entre 8 e 11 anos aprenderan a facer a súa propia Radio
Escolar Solidaria.
Xurde da demanda do propio centro educativo que o ano pasado recibiu a
través da Consellería de Educación unha formación no proxecto de
“Biblioteca” sobre radio escolar.
O obradoiro levouse a cabo entre os meses de febreiro e maio de 2019,
cun total de 4 sesións prácticas de 110 minutos cada unha, e unha última
sesión para a escoita e presentación dos traballos realizados e
a entrega de diplomas.

OBXECTIVOS
Radi o Escol ar Sol i dari a é un obradoi ro:
Para coñecer o mundo da radi o.
Para aprender e refl exi onar sobre cuesti óns pedagóxi cas profundas como
o femi ni smo, a equi dade, a desi gual dade, os derei tos humanos, a
democraci a parti ci pati va, o medi o ambi ente, a cul tura de paz. . .
Para fomentar a conci enci a crí ti ca ante os medi os de
comuni caci ón. Pasando de ser consumi dores pasi vos a creadores e emi sores
de mensaxes.
Para darl l e ás a creati vi dade e a i maxi naci ón.
Para adqui ri r competenci as técni cas e na l i nguaxe escri ta, oral . .
Para trabal l ar en equi po e perder o medo a fal ar en públ i co.
E sobre todo…para di verti rse!
Ori entado para nenos e nenas de entre 8 a 1 2 anos

NECESIDADES
Unha mesa de radio sinxela
Varios micrófonos ( nos
contamos con 4) con
cableado e pes de micro
Varios auriculares ( nos
contamos con 4) e unha
distribuidora
Uns altofalantes

Un pc cun programa de
edición de audio instalado
(nos utilizamos o
AUDACITY, un programa
de software libre, que se
pode descargar de
internet en
https://audacity.softonic.
com)
Tamén é útil ( aínda que non imprescindible) contar cun canón na
aula, que é interesante para que os nenos e nenas poidan ver tanto
o programa de edición( mentres se está gravando) como a
presentación ou vídeos que apoian graficamente os contidos dos
que estamos a falar.

PRIMEIRA SESIÓN
Coñecemos a radio e os medios de
comunicación
Para que serven os medios de comunicacion?
A nosa radio comunitaria
Como se fala na radio?
110m.

PRIMEIRA SESIÓN
Comezamos o noso obradoiro de radio escolar sumerxíndonos no
mundo dos medios de comunicación o a través dunha serie de
preguntas ...que é a radio? para que serve a radio? e os medios de
comunicación? para que serven?

PRIMEIRA SESIÓN
Pouco a pouco imos conducindo ao alumnado cara unha reflexión en
torno a titularidade/financiación dos medios de comunicación e os seus
intereses. Rematamos plantexando un debate...podemos confiar nos
medios de comunicación?

Tralo debate comezamos a afondar no tema da publicidade. Para que
serve a publicidade? que pretende? Falamos do consumismo e das súas
implicacións para a nosa saúde e a do planeta. Poñemos como exemplo
o vídeo de Greenpeace que foi censurado pola TV británica: Hay un
orangután en mi cuarto (https://www.youtube.com/watch?
v=-6jxnzyDTIc)

PRIMEIRA SESIÓN
Tras o visionado do vídeo e a reflexión posterior, damos a coñecer a
existencia doutro tipo de medios de comunicación: as radios
comunitarias. A nosa misión é crear unha radio comunitaria no
colexio...Pero...que son as radios comunitarias?

As radios comunitarias
Unha radio comunitaria é unha radio creada para favorecer a
unha comunidade e mellorar o mundo. Non queren gañar cartos
nin facer publicidade. Loitan contra o consumismo, o machismo,
fomentan a xustiza, a igualdade e a liberdade.

E como imos a montar unha radio comunitaria no colexio?
Para comezar, debemos coñecer o material técnico. Resumidamente
explicamos para que serve o micro, a mesa, o cableado... Despois, invitamos
ao alumnado a que vaia pasando polo noso "Estudio de radio comunitaria".
Unha zona visible da aula cunha mesa con varias cadeiras, onde
previamente dispoñemos os nosos materiais: mesa de mezclas, micros,
auriculares, altofalantes, pc....
Os mozos e mozas comezarán respondendo polo micrófono ( cos cascos
postos) preguntas sinxelas e/ou relacionadas coa sesión: nome, idade, que
pensan da radio, dos medios de comunicación, da publicidade, do
consumismo...Así pouco a pouco irán introducíndose no máxico mundo
radiofónico. É o momento de dar tamén as primeiras indicacións sobre como
se fala pola radio.

PRIMEIRA SESIÓN
Como se fala pola radio?
Os segredos da locución

Tarefa para a
seguinte sesión
Antes de rematar, indicamos a
tarefa que deberán preparar
para a nosa próxima sesión.
Nesta ocasión, pedímoslles que
investiguen sobre o comercio
xusto, preguntando, lendo,
buscando en internet. Despois
deberán escribir as súas
conclusións para locutalas na
seguinte sesión.

SEGUNDA SESIÓN
Os ingredientes da radio
A voz, a música, os efectos de son e o silencio
Como se fai un guion radifónico?
110m

SEGUNDA SESIÓN
Os ingredientes da radio: a voz
Comezamos a sesión falando da Voz, un dos catro ingredientes básicos
da radio.

Facemos varios exercicios prácticos: poñemos un lápis na boca e intentamos falarlle o
compañeiro/a vocalizando ben para que nos entenda, pronunciamos A E I O U marcando
as vocais o máis posible, movemos a lingua ao redor da boca...Tamén podemos ler algún
trabalinguas

SEGUNDA SESIÓN
Os ingredientes da radio: a música
Ohhh! A música!!! A quen non lle gusta a música? A música é unha das
linguaxes básicas da radio. Crea emocións polo que as súas mensaxes
chegan directas ao corazón sen pasar polo filtro do cerebro. Cantas
veces nos sorprendemos cantando ou bailando cancións que non temos
nin idea do que din? e moitas veces o que din é denigrante para as
mulleres ou para outros colectivos.
Non debemos utilizar estas músicas na nosa radio escolar solidaria. Ao
contrario, debemos propoñer cancións que fomenten a equidade e o
empoderamento feminino, a cultura de paz, a igualdade entre tódolos
seres humanos, o coidado do medio ambiente...
Se queremos qfondar na música machista podemos utilizar como
exemplo este traballo realizado por alumnado dun instituto onde
desenmascaran ( ao quitarlle a música) algunhas cancións que todos (
tamén os nenos e as nenas) escoitamos algunha vez:
Cómo te suena?
https://www.youtube.com/watch?v=SAwToc1Q0B4
A música por tanto é o idioma das emocións. Para comprobalo faremos
unha selección de músicas que impliquen diversas emocións. Unha
música alegre, unha triste, unha de medo, unha divertida. Os mozos e
mozas van contando que lles suxire cada un dos fragmentos musicais
que lles propoñemos.
Tras escoitalas pensamos en que cancións nos gustaría que se
escoitasen na nosa radio solidaria...qué música nos gusta? qué
mensaxes transmiten estas cancións?

SEGUNDA SESIÓN
Os ingredientes da radio: os efectos de son
Os efectos de son podémolos definir, como aqueles sons, naturais ou
artificiais, que substitúen a realidade. Hai que telos en conta sobre
todo para o xénero radiofónico coñecido como dramático do que
falaremos mais adiante.
Podemos probar a realizar algúns efectos de son nos mesmos!!
Lume: con papel de celofán.
Cascos de cabalos: con dous recipientes de iogurt baleiros.
Andar a través da neve: apertar e retorcer coas mans un nobelo de
la ou camiñar por encima de area de gato.
Tronos: movendo rapidamente unha radiografía ou unha lámina de
metal.
Choiva: cun puñado de arroz e unha fonte de metal
Pero sen dúbida agora o mais sinxelo é descárgalos de internet. Hai
moitísimos e son moi doados de conseguir. Aquí vos poñemos algún
banco de efectos de son gratuítos e libres.
https://radioslibres.net/efectos-de-sonido/#more-137
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects?ar=2

SEGUNDA SESIÓN
Os ingredientes da radio: o silencio
O silencio tamén forma parte da linguaxe radiofónica. É capaz de
expresar, narrar, describir...
E o gañador é...PAUSA DRAMÁTICA...Pepe!!!
Na radio todo o que non debería estar pero está, chámase ruído
e interrompe ou dificulta a comunicación. Para mellorar as nosas
gravacións radiofónicas:
•Evitar as salas con eco
•Buscar mellor interiores, pero se temos que gravar fora, coidado co
vento!
•Evitar as fontes de ruído nos lugares onde gravamos ( aire
acondicionado, ordenadores que non se estean a utilizar, marmulos,
risas, golpes coas cadeiras...)
No ámbito escolar un ambiente de silencio é difícil, pero tamén básico
para facer radio, por iso…cando estamos no noso estudio de radio hai
unha consigna básica.

O que ten o mi cro fal a,

e o resto cal a!

SEGUNDA SESIÓN
PRÁCTICA: locutamos os nosos traballos
Na sesión anterior, os mozos e mozas estaban convidados a facer
unha pequena investigación sobre o comercio xusto.
Mentres aclaramos o concepto de comercio xusto, imos dando
consellos para ler pola radio:

LER POLA RADIO= LER SEN QUE SE NOTE
E para iso, precisamos ler polo menos 3 veces os textos que imos a
locutar
1º vez: Lectura comprensiva:Entendemos o que di o texto
2º vez: Lectura punteada: Paramos nos puntos, nas comas, para
que o texto teña sentido
3º vez: Lectura de pronunciación: subliñamos ou marcamos aquelas
palabras que nos custa pronunciar ( cacofónicas, noutros
idiomas...) as repetimos en alto ata que salgan ben.
Arranxamos os seus textos, e os mozos e mozas len polo micro ( o
mellor que podan) os seus traballos. Gravámolo todo con programa
audacity e despois o escoitamos.

SEGUNDA SESIÓN
O guión radiofónico
Comezamos a pensar nos contidos/ temáticas que vai a a ter o noso
programa de radio: de que imos a falar no noso programa? que
queremos aprender? que queremos que a xente que nos escoita
aprenda?...recordamos que temos unha misión que cumprir, somos
unha radio comunitaria, nacida para loitar polos dereitos
humanos... Unha vez definidas as nosas temáticas debemos darlle
forma o contido e para iso temos unha ferramenta moi útil: O GUIÓN
RADIOFÓNICO

Un guión radiofónico é un documento que nos serve para organizar o noso programa. Ten
varias columnas, unha cos nomes dos locutores/as que participan en cada momento.
Outra ( CONTROL) na que explicamos que é o que está a suceder ( é dicir, se o que estamos
escoitando é a sintonia do programa ( canción de inicio) se estamos presentándonos, se
estamos poñendo música, introducindo un tema, facendo unha entrevista, metendo un corte de
audio... ). Na terceira columna escribimos o que di o locutor/a, e na última o tempo que vai a
durar, así o final, sumando os tempos teremos unha idea aproximada do que durará o noso
programa

SEGUNDA SESIÓN
Tarefas para a seguinte sesión

Escoitámolo!!
Aquí están os traballos que
prepararon!!
https://www.ivoox.com/ondasolidaria-ceip-lopez-ferreiropractica-audiosmp3_rf_40181076_1.html

TERCEIRA SESIÓN
Os xéneros radiofónicos
Xornalístico, dramático, musical, publicitario
110m

TERCEIRA SESIÓN
Os xéneros radiofónicos
Na radio existen moitos tipos de programas distintos. Cada un deles
pode englobarse nun dos catro xéneros radiofónicos

TERCEIRA SESIÓN
Os xéneros radiofónicos
Explicamos cada un dos xéneros radiofónicos. Poñemos algúns
exemplos e dividimos a clase en catro grupos. Cada un dos grupos
escribirá un guión para cada un dos xéneros que existen.

TERCEIRA SESIÓN
Cos diferentes traballos construiremos na próxima sesión o noso
magazine radiofónico. Pero antes de nada.... hai que decidir cousas!!!
Como se vai a chamar o noso magazine? Vai a ter unha canción que o
identifique? Creamos unha canción para que sexa a súa sintonía?
Onda Solidaria é o nome do programa que inventaron os mozos e
mozas do López Ferreiro. Podemos escoitar AQUÍ a sintonia que
crearon.

Tamén debemos definir quen (unha ou dúas persoas) van a ser as
encargadas de presentar o noso programa.

Para rematar a sesión os mozos e mozas seguiron mellorando a sua
locución ( lectura, pronunciación, vocalización) coa realización da
reportaxe: FOLGA POLO CLIMA, unha adaptación dun texto da ONG
Greenpeace.

CUARTA SESIÓN
Facemos o noso primeiro
programa de radio
Lectura, actuación, improvisación, seguridade
110m

CUARTA SESIÓN
Chegou o gran día! hoxe por fin faremos entre todos e todas o noso
programa radial solidario.

Para comezar faremos unha "mesa de redacción" e leremos en alto
cada un dos guións dos distintos grupos. Facemos pequenas melloras,
corriximos os textos...
Despois definimos a ESTRUTURA do noso programa: que seccións van
antes, cales despois, que músicas imos a utilizar
Ensaiamos un pouco...
E comezamos o noso programa!!! radio solidaria o aire!!!

CUARTA SESIÓN

Edición
Tras a gravación, comezamos unha nova e importante fase: a edición de son.
Esta tarefa require certos coñecementos informáticos. Nós imos a usar o programa
Audacity ( gústanos por tratarse dun programa sinxelo, libre e gratuito que se pode
descargar facilmente de internet).
Ademais existen multitude de tutoriais na rede para comezar a usalo. O Audacity nos
axudará a editar as voces ( subilas ou baixar o volumen, cortar o que non interesa,
colocalas onde conveña) eliminar os ruidos e incluir músicas e efectos.
Neste obradoiro esta tarefa a asumiu integramente a capacitadora. Con mozos e mozas
de maior idade ou con mais tempo, tamén podería ser unha tarefa a realizar polo
alumnado.
Difusión
É importante que os mozos e mozas sintan que o seu traballo é escoitado, por iso
debemos difundir o noso programa. Podemos facelo na web do colegio, nun grupo de
pais e mais, ou en internet directamente. Neste caso recomendamos como plataforma
para a difusión de contidos: https://www.ivoox.com/ ( Debemos crear unha conta e subir
os nosos audios. Este programa xera un link que logo podemos compartir na web, en
redes sociales...)

CUARTA SESIÓN

E aquí está o PRIMEIRO PROGRAMA DE ONDA SOLIDARIA!!!
https://www.ivoox.com/onda-solidaria-ceip-lopez-ferreiro-primeiroaudios-mp3_rf_40181423_1.html
.
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