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1.  DESCRIPCIÓ 

 

RÀDIOGOTA: la ràdio megafònica de l’escola 

RàdioGota és un projecte que va néixer al cicle superior de l’Escola La Sèquia, de Manresa, 

el curs 2012-2013, i que des d’aleshores ençà continua portant a terme l’alumnat del mateix 

cicle. 

 

Aquest projecte sorgeix per dinamitzar la comunicació i facilitar la informació, aprofitant el 

sistema de megafonia que hi havia instal·lat al centre. A partir d’aquí es valora fer un treball 

del llenguatge quotidià, útil i atractiu, on l’alumnat resulta protagonista de l’activitat (tant pel 

que fa d’emissor com els que esdevenen receptors). 

 

Consta de dos programes de ràdio regulars, l’Esquitx (programa diari) i el Mullader 

(programa setmanal), que són emesos pel sistema de megafonia de l’escola, així com el 

programa especial d’estrena de temporada, El Xàfec, el qual presentem a concurs per la 

seva particularitat. 

 

EL XÀFEC 

El Xàfec és el programa especial d’inici de temporada de RàdioGota, i s’engloba dins 

la programació de la ràdio de l’escola La Sèquia, de Manresa.  

El format, que té una durada d’uns 45 minuts aproximadament, intenta apropar el projecte 

de RàdioGota a tot l’alumnat del centre. Pels alumnes més grans del centre, és una 

responsabilitat el fet d’organitzar una activitat a nivell de tota l’escola. L’alumnat de cinquè 

i cicle mitjà veuen i viuen la ràdio de l’escola, amb molta il·lusió i ganes per arribar algun 

dia a formar part de la mateixa. I per l’alumnat més xic, és una forma de conèixer la ràdio 

de l’escola i fer-se una idea d’on “surten” aquelles veus que escolten cada matí abans de 

començar la jornada escolar. 

 

Aquest programa és preparat pels grups de sisè de l’escola i inclou entrevistes, actuacions 

musicals en directe, concursos, etc. Es tracta d’un format especial, i que és viscut per tot 

el centre com una activitat extraordinària. De fet, l’estudi es trasllada al pati o al gimnàs de 

l’escola i tot l’alumnat del centre trasllada les seves cadires al mateix, per tal de veure i 

viure en directe l’estrena de cada nova temporada. 
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S’acostuma a aprofitar aquest format extraordinari per fer pinya i sentiment d’escola. Per 

aconseguir-ho, s’acostuma a entrevistar a persones que hagin tingut un vincle amb l’escola 

(exalumnes, mestres que van passar pel centre, mestres jubilats/des...). Passa el mateix 

que amb les actuacions musicals, on els intèrprets acostumen a ser exalumnes o ex-

mestres. A més, s’acostuma a fer un tancament del programa cantant i escoltant la cançó 

de l’escola, “La Sequi”: aquest acostuma a ser el primer contacte de l’alumnat més petit 

amb la cançó de l’escola. 

 

Aquest any, l’equip del Xàfec ha entrevistat a 3 mestres de l’escola que s’han jubilat en els 

darrers dos cursos, han realitzat un concurs amb dues categories i han gaudit de l’actuació 

musical de dues exalumnes del centre. 

 

També es prepara un concurs, on tot l’alumnat participa durant els dies previs i que conclou 

el mateix dia del programa, amb la resolució de les qüestions plantejades i el sorteig d’un 

premi entre els encertants de cada categoria. Enguany s’ha realitzat amb dues categories 

(alumnes petits, que inclou tot l’alumnat d’Educació Infantil i cicle inicial, i alumnes grans 

que inclou l’alumnat de cicle mitjà i cicle superior) i les preguntes giraven al voltant de l’eix 

temàtic de l’escola d’aquest curs, que és la muntanya. 

 

 

L’equip de redactors 

L’equip de redactors i locutors del Xàfec està format per quatre alumnes de sisè de primària 

(dos de cada classe). L’alumnat de sisè ja té una experiència prèvia en la redacció i locució 

de programes, donat que durant el curs anterior (cinquè de primària) ja participen de les 

emissions regulars de RàdioGOTA. 

El mateix equip de redactors tria un tècnic de so, d’entre l’alumnat de sisè, que 

s’encarregarà de punxar els efectes de so al llarg del programa. 
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Nombre d’alumnes que hi ha participat 

Malgrat que són 5 alumnes els encarregats de preparar el programa, podríem dir que la 

participació en aquest projecte és de tot l’alumnat del centre, el qual participa activament 

dels concursos, i veu, i viu, el programa en directe. 

D’ençà van començar les emissions de RàdioGota, el curs 2012-2013, s’han realitzat 5 

Xàfecs, dels quals, els tres darrers (cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019) han quedat 

enregistrats en vídeo i penjats al bloc de l’escola. 
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2.    OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

L’objectiu principal que es pretén aconseguir mitjançant l’activitat del Xàfec de 

RàdioGota és l’apropament, a tot l’alumnat del centre, al mitjà radiofònic. 

A més d’aquest objectiu, n’existeixen d’altres no menys importants, com són: 

• Augmentar les capacitats comunicatives i expressives de l’alumnat. 

• Facilitar situacions on l’alumnat sigui el protagonista real del seu procés 

d’aprenentatge, mitjançant la presa de decisions, la recerca d’informació, l’ús de 

les tecnologies de la informació, el processament i tractament de la informació 

(selecció i contrastació de la mateixa) 

• El treball en equip 

• La millora en la fluïdesa lectora 

• Aprendre a redactar guions de programes, qüestionaris d’entrevistes, preparació 

de concursos… 

• Apropar l’alumnat a l’edició de sons i treball amb taula de so. 

• Conèixer els formats d’àudio més habituals 
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3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES I ÀREES 

CURRICULARS INCLOSES 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES PRÒPIES DE CADA ÀMBIT 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: és l’àmbit que és més present. Té incidència en la majoria de les 

seves dimensions: la comunicació oral (a través de l’entonació, l’articulació i la dicció), 

la comprensió lectora (a través de la comprensió de textos per cercar la informació), 

l’expressió escrita (amb la producció de textos de diverses tipologies adequats a la 

situació comunicativa) i la plurilingüe i multicultural. 

 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

Es treballen diversos aspectes de la competència comunicativa, com ara:  

• La redacció de guions, amb un llenguatge clar i un lèxic adient i ric.  

• L’assaig previ a l’emissió en directe (preparació de la lectura dels guions). 

• La locució en directe (amb la necessitat d’expressar-se amb claredat i un to de 

veu d’acord amb la situació comunicativa). 

• L’ús d’estratègies conversacionals, tot interactuant i adaptant-se a la situació 

comunicativa. 

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC  

Dimensió 
comunicació 

oral 

Dimensió 
comprensió lectora 

Dimensió 
expressió 

escrita 

Dimensió 
literària 

Dimensió 
plurilingüe i 
intercultural 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

 
Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 
escolars. 
 
Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 
 
Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitat estratègies 
conversacionals. 
 
Competència 4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i escolars en diferents formats i suports. 
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Competència 5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el 
contingut. 
 
Competència 6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i 
el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals. 
 
Competència 7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement 
propi. 
 
Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari. 
 
Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al 
tipus de text, a les intencions i al destinatari. 
 
Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció 
de la situació comunicativa. 
 
Competència 13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana i 
mostrar interès per l’ús de la llengua catalana. 

 

 

 

 

 
ÀMBIT DIGITAL:  Competència digital i tractament de la informació 

Per a la redacció del guió del programa, l’alumnat és agent actiu en la recerca 

d’informació a la xarxa, la contrastació de la mateixa… Cal que realitzin una selecció de 

la informació adient i que tinguin una capacitat de síntesi, per a l’elaboració dels guions.  

 

ÀMBIT DIGITAL 

Dimensió 
instruments i 
aplicacions 

Dimensió tractament de la 
informació i organització dels 

entorns digitals de treball i 
d’aprenentatge 

Dimensió 
comunicació 

interpersonal i 
col·laboració 

Dimensió 
hàbits, civisme i 
identitat digital 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

 

Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. 
 
Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu. 
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ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: Té incidència especialment en les dimensions 

de món actual i ciutadania. 

RàdioGota és un projecte significatiu per a tot l’alumnat i ajuda a augmentar el sentiment 

de pertinença a un col·lectiu. Genera entusiasme en l’alumnat participant i és viscut per 

la resta d’alumnat (especialment l’alumnat de primària) com una “fita” a on arribar quan 

siguin “grans”.  

A més, els programes apropen i informen de les diferents activitats socials i culturals de 

l’escola i del municipi. 

 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI 

Dimensió món actual Dimensió salut i 
equilibri personal 

Dimensió tecnologia 
i vida quotidiana 

Dimensió 
ciutadania 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

 
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i 
analitzar els resultats per torbar respostes. 
 
Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del 
temps, per comprendre la societat en què vivim. 
 
Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les 
conseqüències per plantejar propostes de futur. 
 
Competència 12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la 
convivència i per afavorir un entorn més just i solidari. 
 
 

 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS: Té incidència en totes les seves dimensions 

(personal, interpersonal i social). 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS 

Dimensió personal Dimensió interpersonal Dimensió social 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
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Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels 
propis actes. 

Competència 2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i al es dificultats i per assolir un 
benestar personal. 

Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el 
pensament propi. 

Competència 4 Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, 
creences i les cultures que les conformen. 

Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les 
persones. 

Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal 
i les actituds de convivència. 

Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als 
problemes. 

Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les 
situacions d’injustícia. 

 

 

 

ÀMBIT ARTÍSTIC: tot i que amb menys incidència aquest àmbit també es treballa 

(principalment en l’àmbit musical). La imaginació i creativitat hi ha de ser present, per 

aconseguir un programa atractiu per als oients.  

 

ÀMBIT ARTÍSTIC 

Dimensió percepció, comprensió i 
valoració 

Dimensió interpretació i 
producció 

Dimensió imaginació i 
creativitat 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

 

Competència 1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn 

natural i cultural. 

 

Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries. 
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APRENDRE A APRENDRE: Per a obtenir uns resultats òptims en el resultat final de 

l’activitat, i per tant, emetre uns programes de qualitat, és imprescindible el treball en 

equip, al qual se li dóna un gran valor. L’equip de redactors ha d’aprendre a gestionar-

se i distribuir les tasques per tal d’aconseguir que en el temps que disposen per preparar 

i redactar el programa hi hagi espai i temps per a tractar tots els temes pensats 

prèviament  (presa de decisions d’acord als objectius acordats prèviament). 

 

ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE 

Dimensió 
autoconeixement respecte 

de l’aprenentatge 

Dimensió 
aprenentatge 

individual 

Dimensió 
aprenentatge en 

grup 

Dimensió actitud 
positiva envers 
l’aprenentatge 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 
Competència 5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup. 
 
Competència 6. Adquirir el gust per aprendre i per continuar aprenent. 
 
 

 

 
AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL:  El formar part de l’equip de redactors 

requereix d’un compromís per part de l’alumnat, que ha de procurar esforçar-se per tal 

de tirar endavant el projecte. Cal que els redactors mostrin iniciativa i autonomia, per tal 

de produir un programa divertit, variat i amb un mínim de qualitat. També és necessari 

el sentit crític envers el treball propi. 

 

ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA 

Dimensió autoconcepte Dimensió presa de decisions 
Dimensió creació i realització 

de projectes individuals i 
col·lectius 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 
 
Competència 2. Adquirir confiança i seguretat en un mateix. 
 
Competència 4. Implicar-se activament en la presa de decisions col·lectives. 
 
Competència 6. Implicar-se activament el la realització de projectes col·lectius. 
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4.   TEMPORITZACIÓ I RECURSOS HUMANS I MATERIALS 

 

Temporització 

Enguany s’ha destinat 1 hora i mitja setmanal, durant 5 setmanes, per a l’elaboració del 

guió, redacció del programa (incloent l’entrevista a les tres mestres jubilades), la tria 

d’efectes sonors i l’assaig previ. 

El programa es va realitzar el divendres 19 d’octubre de 2018, a les 15:30 hores, al 

gimnàs de l’escola (s’acostuma a realitzar al pati de l’escola, però donades les 

probabilitats de pluja es va acordar prèviament traslladar-ho al gimnàs, per tal de garantir 

la realització del programa). 

 

 

Recursos (humans i materials) 

Recursos humans: mestre responsable de supervisar i dinamitzar la preparació, 

redacció i emissió del programa, a raó d’una hora i mitja setmanal. El dia de l’emissió 

del programa, es necessita un segon mestre, encarregat de controlar la taula de so. 

Igualment, per al muntatge i desmuntatge de tot l’equip de so, es necessiten mestres 

voluntaris de l’escola. Cada inici de curs es busca algú que sigui significatiu per als 

alumnes i que s’expliqui de manera atractiva; de la mateixa manera, es procura trobar 

algun grup musical que sigui proper a l’alumnat, mirant, sempre que es pot, de trobar 

algun ex-alumne. 

 

Recursos materials: gimnàs, altaveus del gimnàs, monitors d’escenari, taula de so, 

micròfons, càmera de vídeo, tablet per els efectes de so i ordinador portàtil. També 

taules, cadires, tamborets, flors que decoren l’espai i que després s’obsequien als 

convidats, ampolles d’aigua personalitzades amb el pasquí que anuncia el programa, la 

lona amb el logotip de RàdioGota, ... 
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5. VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT PER PART DEL 

PROFESSORAT 

 

Preparar el programa radiofònic d’inici de curs és una activitat força estressant, però que 

recompensa. Es valora positivament, ja que aplega a tot l’alumnat de l’escola a principi 

de cada curs. És un treball de llenguatge elaborat, on es potencia l’esperit crític i les 

habilitats de recerca d’informació. 

 

Al ser una activitat en directe, cal tenir molts clars els tempos, però deixant marge per 

aquelles petites coses sobrevingudes: les intervencions del públic, les respostes dels 

entrevistats, etc. , així com l’habilitat per completar i enriquir allò que està escrit i previst. 

 

En aquest programa es potencia la capacitat comunicativa de l’alumnat, que no tan sols 

han de preguntar o llegir, sinó que han d’escoltar atentament per, si s’escau, modificar 

en directe les seves pròpies intervencions. 
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6. MATERIAL AUDIOVISUAL PRODUÏT RESULTAT DE 

L’EXPERIÈNCIA 

 

El material audiovisual produït durant aquest mateix curs 2018-2019 va ser 

enregistrat en directe i està penjat al bloc de l’escola, a l’apartat de RàdioGOTA. 

El podeu visualitzar en el següent enllaç: 

https://agora.xtec.cat/escolalasequia/portada/el-xafec2018-dinici-de-la-7a-

temporada-de-radiogota/ 

 

També es troben penjat en el bloc de l’escola els enregistraments dels Xàfecs 

dels cursos 2016-2017 i 2017-2018. Us deixem els enllaços directes 

corresponents: 

Xàfec 2017: 

https://agora.xtec.cat/escolalasequia/general/el-xafec-inici-6a-temporada-de-

radiogota-11-doctubre-de-2017/ 

 

Xàfec 2016:   

https://www.youtube.com/watch?v=mwVdlPFv03I 

 

Igualment, hem creat un vídeo-resum de l’experiència que es troba penjat en el 

següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=JhacvP_dTig 

 

Finalment, i en el mateix espai web, es troba penjat aquest document en format 

.pdf. 

 

https://agora.xtec.cat/escolalasequia/portada/el-xafec2018-dinici-de-la-7a-temporada-de-radiogota/
https://agora.xtec.cat/escolalasequia/portada/el-xafec2018-dinici-de-la-7a-temporada-de-radiogota/
https://agora.xtec.cat/escolalasequia/general/el-xafec-inici-6a-temporada-de-radiogota-11-doctubre-de-2017/
https://agora.xtec.cat/escolalasequia/general/el-xafec-inici-6a-temporada-de-radiogota-11-doctubre-de-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=mwVdlPFv03I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=JhacvP_dTig
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Equip de redactors i locutors del Xàfec 2018,  

durant la preparació del programa.  
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ANNEX: GUIÓ DEL XÀFEC 2018 

 

Divendres 19/10/2018 – programa especial en directe d’inici de la 7a 
temporada 

 
SINTONIA LLARGA (ordinador) 
–Bona tarda La Sèquia! 
–Comencem la 7a temporada de RàdioGOTA, la ràdio megafònica de la nostra 
escola. 
–Carai, 7 anys ja de RàdioGOTA! 
– La setena temporada comença amb algunes novetats i moltes idees per 

endavant. De moment us podem explicar que, tant els programes diaris de 
l’Esquitx, com el del divendres, el Mullader, es faran a l’Estudi: un espai que s’ha 
modificat per poder gaudir d’un lloc fix per fer la ràdio. 

– Es tracta de l’aula d’informàtica, que ha perdut el seu nom i que a partir d’aquest 
curs es dirà l’Estudi. EF. CHAN 

– Que bé! Tindrem un espai més gran per emetre els nostres programes! 
– I, hi ha alguna novetat més? 
– Doncs que gràcies a aquest nou espai, molt més ampli, molts de vosaltres 

podreu venir a fer de públic i veure els nostres programes en directe! EF. 
APLAUDIMENT 

– Fantàstic! I qui vindrà primer? 
– No patiu, que us avisarem amb temps per preparar-vos la visita. 
– També us diem que continuarem fent de les nostres... EF. DORAEMON 
TALLAT! 
– Què vols dir? 
– Doncs que qualsevol dia, com ja fèiem els cursos passats, us podem venir a 
buscar per dir alguna cosa a l’Esquitx, ja sigui per saludar i desitjar bon dia a tota 
l’escola o per fer-vos una mini-entrevista. O poster per sortir al nostre Mullader i 
explicar aquelles coses interessants que feu a la vostra classe. Estigueu al cas! 
– I sense fer-vos esperar més, entrem sintonia i comencem el Xàfec d’inici de 
temporada. 
SINTONIA CURTA 
– Aquest any tenim el plaer d’entrevistar a tres persones molt especials per a la 

nostra escola. 
 – Ostres, aquest any entrevistem a la Sequi i el Sequiaire? 
– No, home, no. Hem dit persones, no mascotes! 



RàdioGota 
Escola La Sèquia – Manresa                    XVI Edició dels Premis CAC a l’escola 

 
17 

– Buff, doncs dit així, poden ser moltíssimes persones... 
– Va, que us donarem una altra pista: es tracta de tres persones que tots i totes 

coneixeu molt bé. 
– Fins i tot els més petits? 
– Bé, els de P3 no, però la resta sí. 
– No donem més voltes i rebem amb un fort aplaudiment a... (REDOBLES) la Montse 

Homs, la Carme Picanyol i la Mercè Sala! (APPLAUSE) 
MÚSICA DETECTIU 

– Pels que fa poc heu arribat a l’escola i no sabeu qui són, us presentarem a 
cadascuna d’elles. 

– Comencem amb tu Montse, que és la que fa més temps que no et veiem. 
Benvinguda de nou a La Sèquia.   

– La Montse, per qui no ho sap, va ser mestra a la nostra escola durant  més de 7 
anys. Va ser la tutora d’alguns de nosaltres quan fèiem 1r i 2n de Primària. A 1r 
érem els “Cirerers” i a 2n “La mà negra” !!! Te’n recordes?  

– Et trobàvem a faltar i ens agrada molt veure’t aquí. 
– La segona mestra que ens acompanya és la Carme Picanyol, que va ser mestra 

d’educació infantil a l’escola durant  més de 8 anys.  
– Bona tarda Carme i benvinguda novament.  
–  De tú segur que se’n recorden els més petitons de l’escola.  
– Et vam veure per darrera vegada a la Castanyada del curs passat. Ja ha passat 

gairebé un any. Com et va aquesta nova etapa fora de l’escola? Ens trobes a faltar? 
 

– I per últim, però no menys important, donem la benvinguda a la Mercè Sala, a la 
que pràcticament tots coneixem, perquè ha estat durant el darrers 9 anys la mestra 
de suport d’educació infantil de la nostra escola.  

– Mercè, tu ets de les poques persones, o la única, que coneixes a gairebé tots els 
alumnes que tenim aquí al davant.   

– A més de nosaltres, els alumnes, també has tingut molta cura dels personatges 
que ens acompanyen al llarg del curs. Com s’ho faran la Castanyera, el 
Carnestoltes amb la seva Patuleia i la Sequi, ara sense tu?   

– Bona tarda i gràcies per venir a totes tres.  
– I un cop fetes les presentacions comencem amb la nostra entrevista. 
MÚSICA SPRING 
– Per què vàreu decidir ser mestres i no bomberes? 
– Apa, quina manera de començar l’entrevista... va comencem per tu Mercè. Com 
vas decidir que volies ser mestra?:   
– I tu Carme:  
– Montse?  
– De petites ja volíeu ser mestres?    
– Si no haguéssiu pogut ser mestres quina altra professió us hagués agradat fer?  
   
– Trobeu a faltar l’escola?    
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–Què us agrada més de la nostra escola?    
– Ara que disposeu de més temps, a què el dediqueu (si es pot explicar)?   
 
– A continuació us farem unes preguntes curtes que haureu de contestar ràpid i 
amb una resposta curta i clara, d’acord?  

o Carn o peix? 
o Pasta o verdura? 
o Platja o muntanya? 
o Viure a la ciutat o en un poble? 
o Un color: 
o Concert o teatre musical? 
o Running o shopping? 
o Pluja, neu o sol? 
o Esport preferit per veure: 
o Esport preferit per practicar: 
o Cargol treu banya o sol solet? 
o Sequi o Sequiaire? 

– Ei, deixem-ho ja, que això sembla un interrogatori de la polícia... EF. SIRENA 
POLICIA 
– I fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies a totes tres per la vostra 
col·laboració. Us convidem a que no marxeu fins al final del programa, perquè 
encara queden moltes sorpreses. 
MÚSICA I LOVE THIS 
– I seguint el nostre guió donem pas al concurs que us hem proposat al llarg 
d’aquesta setmana.  EF. MANA MANA 
– Com ja sabeu, aquest any l’eix temàtic de l’escola són les muntanyes, i hem 
volgut relacionar el nostre concurs amb la temàtica. D’aquesta manera les 
preguntes del concurs giraven entorn a aquest meravellós tema. 
– A diferència del curs passat, aquest any hem volgut dividir el concurs en dos 
grups d’edats. Un primer grup, format per tots els alumnes més petits de l’escola: 
els nens i nenes de P3 fins a segon de primària. I un segon grup, format per tots 
els alumnes més grans, és a dir, de tercer a sisè de primària. 
– En funció d’això hem formulat unes preguntes més senzilles, o amb un xic més 
de dificultat. 
– Comencem amb el grup de petits, que segur estan impacients per conèixer la 
resposta correcta i, sobretot el guanyador o guanyadora. 
– Les preguntes que havien de respondre en les seves butlletes eren les següents: 
–  Quants colors diferents hi ha a les preses del rocòdrom de l’escola? I 
quina muntanya representa la silueta que hi ha amagada al rocòdrom? 
– Es tractava d’escriure el número de colors diferents i també el nom de la 
muntanya que s’hi veu. 
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– Per a qui no ho sap, al nostre rocòdrom, que es va inaugurar el primer dia 
d’aquest curs, hi ha preses de cinc colors diferents: taronja, vermell, groc, blau i 
verd.  
– I, com no podia ser d’altra manera essent d’on som, la muntanya que hi ha 
amagada a la silueta del rocòdrom és la muntanya de Montserrat. 
– Si heu encertat totes dues respostes, ja podeu començar a posar-vos nerviosos, 
perquè teniu la possibilitat d’optar a un premi molt màgic, que ara sortejarem. 
– Com ja us van explicar els nostres companys i companyes de sisè, quan van 
passar per les diferents classes a portar-vos les butlletes de participació, malgrat 
participar de forma individual el premi serà per al grup-classe del guanyador o 
guanyadora. 
– Un premi per compartir! 
– Sí, sí. I que millor que compartir la felicitat amb el que ens envolten. D’aquesta 
manera no estarà content només un nen o una nena: estaran contents tots els 
companys de la seva classe! 
– Va, que tots volem conèixer el nom de l’afortunat o afortunada. Així que 
demanem la col·laboració d’un alumne de tercer, que són els més petits del grup 
dels grans. 
– En Joan Santaeulàlia, hereuó de l’escola d’enguany, tria a un voluntari de tercer i 
l’apropa fins aquí al davant on tenim les respostes. 
(Surt el voluntari de tercer per treure la butlleta) MÚSICA CINTURA INST 
– Moltes gràcies per ajudar-nos. I ara, sense mirar, hauries de treure una butlleta, 
del bugader més petit, de color blau 
– Si la butlleta sel·leccionada ha encertat totes dues respostes serà la guanyadora 
i obtindrà el premi. Sinó n’haurem de treure una de nova.  EF. SUSPENSE 
(Mentre treuen la butlleta) 
– Va, va, que ja estem frissant per conèixer el guanyador o guanyadora... O millor 
dit, guanyadors i guanyadores, perquè ho serà tota una classe! 
ES. BASKET MLB FULL  

 

– I el guanyador o guanyadora del concurs en el grup de petits és..... EF. 
REDOBLES 
– (nom i congnom del guanyador/a, i curs) 
– Demanem que s’acosti aquí davant a recollir el seu premi. Un fort aplaudiment... 
– La Martina Catllà, com a Pubillona de l’escola, et fa entrega del premi a compartir 
amb els companys i companyes de la teva classe.  
– El premi és un fabulós joc de màgia! Un fort aplaudiment!  EF. APLAUDIMENT 
– Ei, el paquet va acompanyat d’un sobre tancat... ai, ai, què serà? 
– Doncs, ni més ni menys que una invitació formal per venir el divendres que ve al 
Mullader de RàdioGOTA, i ser el nostre primer convidat/da de la temporada! 
MÚSICA PINK FLUFFY 
– I ara donem pas al grup dels grans, que també deuen tenir ganes de conèixer el 
nom de l’afortunat o afortunada. 
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– Les preguntes del grup dels grans, eren una mica més complicades, i eren les 
següents: 
–  Al cim del Collbaix hi conflueixen tres termes municipals. Quins són?  
– Déu-ni-dó!  Aquesta pregunta és per algú que pugi sovint al Collbaix i s’hi hagi 
fixat o bé per als amants de la Viquipèdia... 
– I aquí no acabava la cosa, perquè també havien de respondre una segona 
pregunta: Quina alçada fa el del Collbaix? 
– Doncs bé, el Collbaix fa 543 metres d’alçada i pertany als termes municipals de 
Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i de Fonollosa.  
– Ha arribat l’hora de conèixer el guanyador o guanyadora. Si-us-plau, ara 
demanem la col·laboració dels més petitons de l’escola. Necessitem un voluntari 
per treure una butlleta del bugader gran de color blau, que conté les butlletes del 
grup dels grans.  
– El mecanisme serà el mateix que abans: si la butlleta sel·leccionada ha encertat 
totes dues respostes serà la guanyadora i obtindrà premi. Sinó haureu de treure 
una altra.  
– Ara ho farem al revés. Serà la pubillona qui triarà la mà innocent.  Martina si-us-
plau... 
(Mentre treuen el voluntari/a i la butlleta)  MÚSICA SOLO CLEAN 
– Ai, ai, quins nervis... 
– I tant! Deixar clar, que nosaltres quatre, no hem pogut participar del concurs, és 
clar. Però si surt la butlleta d’un dels nostres companys de sisè, també serem 
afortunats! 
EF. TROLOLO 
– I el guanyador o guanyadora del concurs del bloc dels grans és..... EF. 
REDOBLES 
– (nom i congnom del guanyador/a, i curs) 
– Enhorabona! Demanem, si-us-plau, que s’acosti aquí davant a recollir el seu 
premi, que és un magnífic joc!   
– El Córtex! Un fort aplaudiment! EF. APLAUDIMENT 
– I com en l’anterior concurs, el paquet va acompanyat d’un sobre tancat... que ara 
ja ens podem imaginar que és, no? 
– Doncs sí. _______________________ (nom guanyador grup grans)  t’esperem 
el divendres que ve al Mullader de RàdioGOTA, i juntament amb  
___________________( nom guanyador grup petits) ser els nostres primers 
convidats de la temporada. 
MÚSICA SPACE 
– Als que no heu estat afortunats, que en sou gairebé tots, no us desanimeu, 
perquè aquesta nova temporada de RàdioGota vindrà carregada de concursos, 
endevinalles i altres sorpreses que anirem descobrint a mesura que avanci el curs.  
– Heu d’estar molt atents als nostres programes, perquè ser seguidor nostre i 
escoltar-nos cada dia –ja ho veieu!–  pot tenir premi... 
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MÚSICA WIGLE WIGLE 
– I arribem a la part final d’aquest Xàfec... 
– Què dius, si per sort aquí no plou ni és previst que ho faci... 
– Dic del programa. Arribem a l’actuació musical en directe. 
– Avui ens acompanyen dues exalumnes de La Sèquia, que han aconseguit, amb 
la seva amistat i la seva passió per la música, crear un grup anomenat  UM  -
YUEM- .  
– Rebem amb un fort aplaudiment a la Mireia Ladera i la Mar Grabulosa!  EF. 
APLAUDIMENT 
– Benvigudes de nou a la vostra escola! 
– Fa just quatre mesos que vàreu acabar el vostre pas per La Sèquia. Què tal la 
nova aventura a l’institut?   
– Per cert, l’any passat totes dues éreu aquí mateix, fent el Xàfec del curs passat. 
Quin record en teniu?    
– Estem molt contents i agraïts que us hagueu prestat a venir a interpretar alguna 
cançó davant tots nosaltres.  
– Quina és la primera cançó amb la que ens delitareu?  
– Doncs sense esperar més, us deixem amb___________________ interpretada 
per YUEM 
TOQUEN  I CANTEN LA CANÇÓ 1 
EF. APLAUDIMENT 
– Ens han informat que n’heu preparat més d’una,així que si esteu preparades a 
nosaltres ens agradarà tornar-vos a escoltar. Quan volgueu... 
TOQUEN  I CANTEN LA CANÇÓ 2 
EF. APLAUDIMENT   L’ALUMNAT DE SISÈ ENGRESCA AL PÚBLIC “NO N’HI HA 
PROU!” 
– Ens ha agradat molt ______________________ . Tant, que ja ho veieu, no en 
tenen prou. 
– Ja sabem que heu vingut just sortir de l’institut. Però, no patiu, que us hem 
procurat reforços... 
TOQUEN I CANTEN UNA VERSIÓ DE LA SEQUI 
EF. APLAUDIMENT 
– D’aquesta manera tan animada comencem la nova temporada de RàdioGOTA i 
alhora acabem el programa especial d’avui. 
– Abans, però d’emplaçar-vos fins al proper dilluns, volem tenir un detall amb totes 
les persones que han col·laborat a fer possible el programa d’avui. 
– Montse, Carme, Mercè, Mar i Mireia, rebeu un petit detall d’agraïment de mans 
de l’hereuó i la pubillona.  MÚSICA LA LA LAND 
– A partir de dilluns ja farem la programació habitual.  Recordeu: cada matí, de 
dilluns a divendres, l’Esquitx. I cada divendres a la tarda, abans de plegar, el 
Mullader. 
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– Ens acomiadem contents d’haver tingut l’honor de fer aquest programa especial: 
la Mireia Claret Turull i en Saül Barrabés Martínez, de 6èA, i la Claudia Garcia Ruiz 
i l’Íker Casado Rodríguez, de 6èB. Agraïm el suport de la Marina Planas Oliveres, 
de 6èB, que ens ha punxat els efectes de so.  
– Adéu i fins dilluns! 
 
SINTONIA LLARGA (ordinador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


