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ONDA
SOLIDARIA

 A presente guía didáctica foi elaborada no marco do proxecto

Escolas Sen Racismo ( ESR) desenvolvido por Agareso 

 (Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social) e

ACPP ( Asemblea de Cooperación pola Paz)  en novembro de

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 obradoiro de Radio Escolar "Onda Solidaria" foi impartido

pola ONGD AGARESO no Colexio López Ferreiro de  Santiago

de Compostela nos meses de novembro e decembro de 2019,

cun total de 4 sesións prácticas de 110 minutos cada unha. Está

prevista tamén  unha última sesión  para a escoita e

presentación dos traballos ás familias  e a entrega de diplomas

no ano 2020.

Con este obradoiro,  vinte nenos e nenas de entre 8 e 12 anos

continuaron o traballo feito no curso pasado, no proxecto

Escolas sen Racismo 2018-2019, onde se sentaron as bases da

radio escolar do centro: ONDA SOLIDARIA.

Neste novo curso, os nenos e nenas seguiron profundizando na

radio escolar, coma unha ferramenta que non solo favorece a

mellora de competencias técnicas,  a lingua escrita e oral, o

traballo en equipo...senon que fomenta tamén a reflexión en

torno a cuestións complexas como a desigualdade, o

desenvolvemento sostible, os medios de comunicación, etc.



No que coñececen o mundo da radio e os medios de comunicación.

No que reflexionan sobre cuestións complexas como o feminismo, a equidade, a

desigualdade, os dereitos humanos, o medio ambiente... 

No que pasarán de ser consumidores/as pasivos/as a creadores/as  de

mensaxes, fomentando a súa conciencia crítica ante os medios de

comunicación, a publicidade, o cine ou a música.

No que fomentarán a creatividade e a imaxinación. 

No que  adquirirán competencias técnicas e na linguaxe escrita e oral.

No que traballarán en equipo

No que se divertirán!

Onda Solidaria é un obradoiro orientado a nenos e nenas de entre 8 a 12 anos: 

OBXECTIVOS



Unha mesa de radio sinxela.

Varios micrófonos ( nos contamos con 3) con cableado e pes de micro.

Varios auriculares ( nos contamos con 3) 

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.

NECESIDADES



Comezamos o noso obradoiro de radio escolar sumerxíndonos no mundo dos medios de
comunicación a través dunha serie de preguntas:

A Radio é un medio de comunicación. Que outros medios de comunicación coñeces?
E para que serven os medios de comunicacion? cales son as súas funcións?
Sabedes o que son 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, a desigualdade....fomentan a xustiza, o coidado do medio ambiente e a liberdade.

PRIMEIRA SESIÓN

Entón...Onda solidaria
 é unha radio comunitaria!

E TAMÉN UNHA RADIO FEMINISTA!

 GAFAS
VIOLETAS
e grazas a elas
adquirimos un 
 superpoder!!!!

Empezamos a decatarnos do machismo que hai o
noso arredor e a través da radio buscamos formas

de combatelo!! Onde teremos que buscar?

E que isto de radio feminista? Unha
radio solo para que escoiten as nenas? 
Unha radio solo feita por nenas?

NÓS TAMÉN SOMOS
FEMINISTAS

non!
É unha radio onde mozos e mozas
levamos postas as...

A radio como ferramenta para o cambio



FEMINISMO:  é o movemento que busca a igualdade de dereitos e oportunidades entre os
homes e as mulleres, as nenas e os nenos...

MACHISMO: Actitude ou xeito de pensar de quen pensa que o home é por natureza superior á
muller.

HEMBRISMO: É a definición oposta ao machismo, polo que podemos dicir que é un conxunto de
actitudes que buscan promover comportamentos discriminatorios contra os homes.

SEXO BIOLÓXICO: fai referencia ás diferencias biolóxicas entre os seres humanos: Aparato
reproductor-Cromosomas-hormonas.

XÉNERO: refírese ás características que cada sociedade lle asigna ás mulleres e aos homes.
Ou sexa, o que se considera propio das mulleres e propio dos homes. Depende das costumes
dunha determinada cultura, por iso varía dun país a outro e dunha época a outra.

ESTEREOTIPOS: as crenzas que atribúen características específicas aos membros dun
grupo,baseándose en ideas compartidas e, aínda que sen ningunha base, comúnmente
aceptadas. Os estereotipos de xénero fan referencia a aquelas crenzas que dictan os roles
que os homes e as mulleres teñen que desempeñar na sociedade á que pertencen. Con iso,
están establecendo as metas e expectativas sociais tanto do home como da muller

PRIMEIRA SESIÓN
Aclarando conceptos

Facemos un debuxo na pizarra dun home e outro dunha muller.  Pedímoslles
aos rapaces/as que sitúen os distintos estereotipos ( que vamos lendo) segundo
corresponda... Por exemplo: Son mais sensibles.  Onde o coloco? no debuxo do
home ou da muller? Gústanlle os bebés: home ou muller? Darémonos conta de
que temos  moi claras as características que a nosa sociedade lles atribúe a uns

e a outras. Coñecemos mais estereotipos??

EXERCICIO



Para rematar con este bloque veremos o seguinte video onde se recopilan
fragmentos de películas de Disney con contido machista. 

Que vos parece? como son as princesas Disney? cale é o estereotipo de muller que
plantexa Disney? e esto machista?

Machismo en Disney

https://www.youtube.com/watch?v=d0smB63Xrp8


Saúdo a miña audiencia: Ola, bos días, benvidas e benvidos a Onda solidaria...  

Presétome eu, e presento o meu programa: Eu son XX, do Colexio López Ferreiro...

Presento ao meu entrevistado/a: hoxe estamos con  xx que nos vai a falar sobre...Ola XX,

como estás?

Deixo que o meu entrevistado/a saude a audiencia: Ola xx, grazas por invitarme o teu

programa...

Invento tres preguntas relacionadas co que aprendemos hoxe ( radio, medios de
comunicación, feminismo, Disney, estereotipos...) 
Deixo que vaia respondendo unha por unha as miñas preguntas.
Cando remata a útima pregunta, despido o meu programa: pois ata aquí o noso programa

de hoxe, espero que vos gustara moito... ata a próxima!

Comenzamos a achegarnos ao mundo radiofónico aprendendo a facer unha entrevista:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Os nenos e nenas divídense en parellas ( primeiro un e o entrevistador/a e logo o
entrevistado/a). Deixamos 15 min para que preparen os seus cuestionarios por escrito. Logo por
parellas irán pasando polo estudio de radio, que previamente creamos na aula para locutar e
gravar todo o que fagan.

PRIMEIRA SESIÓN
Exercicio práctico 1: A entrevista Recorda usar

unha linguaxe
non sexista!!



Para coñecer o que saben e o que pensan os vosos compañeiros e compañeiras do cole sobre
algunhas das cuestións que traballamos hoxe... 

Para o próximo día

IMOS A FACER UNHA ENQUISA!

QUE É O MACHISMO?

E O FEMINISMO?

PENSAS QUE AS PELÍCULAS DE DISNEY SON MACHISTAS, SI? NON?  POR QUE?

CAL É A PRINCESA DISNEY MAIS MACHISTA?  POR QUÉ?

 E A MÁIS FEMINISTA? POR QUÉ?

PRIMEIRA SESIÓN

Serie de preguntas que se
fan a moitas persoas para

reunir datos  sobre un
asunto determinado

Enquisa?

Preguntas

Pedímoslles que anoten os resultados para traballar con eles na nosa próxima sesión



Comezamos a nosa segunda sesión falando do equipo técnico. 
Que precisamos para facer radio?

SEGUNDA SESIÓN

EXERCICIOS DE QUENTAMENTO VOCAL

Antes de comezar a gravar os nosos traballos facemos uns exercicios de quentamento vocal
para preparar as nosas cordas vocais, a nosa lingua e os nosos beizos para locutar.

Respiración: as locutoras de radio, como os cantantes ou os bebés respiran co abdomen.
Practicámolo. 

Helicóptero: Facemos vibrar os labios como se fosen un motor.

Vocalización: pronunciamos A E I O U abrindo a boca o máis que poidamos.

Boli na boca: Temos que dicirlle algo ao noso compañeiro/a co boli metido na boca.Teño que
vocalizar ben para que me entenda. 

Trabalinguas : Todos e todas xuntas en alto recitamos o coñecido trabalinguas: Tres tristes

tigres comen trigo nun trigal, cantos tristes tigres comen trigo nun trigal? tres tristes tigres

comen trigo nun trigal, ou outro calquera!

O material técnico e a locución

Infografía realizada pola Rede Espora



SEGUNDA SESIÓN

Nada de comer, beber, mascar chicle…mentres falamos

Sentarse de modo adecuado: erguidas, dirixidas ao micro

Separarse do micro unha palma

Superar os nervios: Perder o medo ao ridículo e a vergoña: que pasa

se nos equivocamos? Absolutamente nada.

Confiar nun mesmo

Levar o traballo feito: non improvisar

Relaxarse: respirar profundo varias veces

Actitude positiva: pisando firme, cabeza alta,  e sorriso telefónico!!!

Desfrutar!! Imos a pasalo ben!!

E práctica.

PARA LOCUTAR BEN...

Agora xa podemos gravar as nosas enquisas.

Exercicio práctico 2: un programa con enquisas

Presentamos o noso programa e

nos presentamos a nós mesmas.

De que vai o noso programa?

Organizamos a información que

temos. Quen dice que?

Conclusións

Despedida

En Parellas

Son as princesas Disney machistas?

https://www.ivoox.com/enquisa-son-as-princesas-disney-machistas-audios-mp3_rf_45636015_1.html


Para o proximo día imos a realizar unha investigación para facer unha reportaxe. Dividímonos

por parellas e investigamos sobre algunha muller que polo que fixo, por como vive

ou como viviu foi importante! 

Para o próximo día...

A REPORTAXE DE INVESTIGACIÓN: MULLERES QUE ME
INSPIRAN

SEGUNDA SESIÓN

Clara Campoamor
Malala Yousafzai
Marie Curie
Rosa Parks

EXEMPLOS: 

PREGUNTAS QUE DEBEMOS CONTESTAR
Como se chama?
Onde e cando naceu?
Que fixo? por qué é importante? 
como foi a súa vida?
Por qué a elixin? por que me inspira?

Unha reportaxe é un
traballo periodístico no

que se trata un tema
dunha forma extensa co

fin de informar

Reportaxe?



Hoxe aprenderemos a organizar a información nun guión radiofónico. Como é un guión para a

radio?

O GUIÓN

Hoxe aprenderemos a organizar a información nun guión radiofónico. Como é un guión para a

radio?

TERCEIRA SESIÓN

Exercicio práctico 3: Mulleres que me inspiran

Escribimos o guión do noso

programa "Mulleres que me

inspiran" 

Locutámolo

Por grupos

Mulleres que me inspiran

https://www.ivoox.com/mulleres-me-inspiran-audios-mp3_rf_45636284_1.html


Na radio existen catro xéneros radiofónicos: xornalístico ( cando se traballa coa realidade),

dramático ( se facemos ficción, coma nos contos, radioteatro, lendas, incluso chistes!!!),

publicitario ( se facemos anuncios, que en radio se chaman cuñas) ou musical ( se traballamos

coa música). Ata agora estivemos facendo traballos  de xénero xornalístico, como a entrevista,

a enquisa, ou a reportaxe, pero hoxe imos aprender a facer unha peza de xénero dramático. 

Tradude a narración dos feitos a diálogos para

utilizar varias voces.

Podes traducir moitos sentimentos das persoaxes

descritos polo narrador/a poñendo os fondos

adecuados.

Describe o ambiente e as accións con efectos:

moitas descricións da paisaxe ou do que

ocorre na historia poden substituírse cos efectos

de son correspondentes.

Se no conto se anuncia unha tormenta, bastan

uns tronos afastados para suxerila. Se as

persoaxes esperan a chegada dun coche, pon un

ruído de motor que se achega.Os efectos danlle

cor á narración.

TERCEIRA SESIÓN
Os xéneros radiofónicos

Debemos elixir ben o conto. Que non sexa moi

enredado...que teña acción, que non sexa moi

intimista. E que tampouco sexa moi longo.

Entre cinco e quince minutos é un tempo

razoable para unha peza radiofónica

dramática.

Separ as escenas para situar aí as cortinas

musicais.

Substitúe algunhas palabras difíciles ou moi

locais por outras de máis fácil comprensión.

Describe os sentimentos con música: Si a

escena é de amor, pon de fondo

música romántica. Si é de medo, pon música de

suspense. (Si non ten grandes

emocións, non poñas ningún fondo.)

IMOS A FACER UN CONTO!

Escollimos o conto A cincenta que non quería comer perdices, traducímolo ao galego, e

adaptámolo á radio. Pero, como se adapta un conto para ser locutado??



TERCEIRA SESIÓN
Exercicio práctico 4

A facilitadora adaptou, traduciu e dividiu en partes o conto. Cada neno/a locutou unha desas

partes para que todos e todas participasen. Ensaiaron os seus textos, poñendo en cada

momento a entonación e as dotes interpretativas  necesarias. Todas foron pasando polo micro,

unha a unha, gravando as suas partes. Cada neno  repetiu tres veces o seu texto, para poder

ter varias opcións de cara a edición.

Na edición se incluiron músicas e efectos de son, que enriqueceron a narración. Este é o

resultado!

O conto foi compartido nas redes sociais do colexio e un grupo de mestres e mestras

traballaron con el na aula para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia

contra A Muller, o 25 de Noviembre.

 A Cincenta que non quería comer perdices (2009) é un conto escrito por  Nunila López  
Salamero e ilustrada por  Myriam  Cameros Sierra.
O xerme desta historia está no encargo de acabar co conto tradicional dun grupo de
mulleres que,  traballando contra os malos tratos, non se sentían identificadas co
tradicional final de moitos contos “e foron felices e comeron perdices”.
Tras facer unha primeira  autoedición, coa achega económica das amizades das
autoras, a editorial Planeta fixo a primeira edición do conto  que acabou converténdose
en todo un símbolo da loita pola igualdade. Mostra a situación de mulleres que un día
descobren que a súa vida non é o prometido conto de fadas que se creéron. Na obra
reinventase o conto clásico da Cincenta cunha protagonista  vexetariana e á súa vez
rebelde.

A cincenta que non quería comer perdices

https://www.ivoox.com/a-cincenta-non-queria-comer-perdices-audios-mp3_rf_44685314_1.html


Activistas íspense en plena  COP25 contra "as empresas máis contaminantes"

Greta  Thunberg, en Madrid: “Queremos ver acción”

Como evitar o cambio climático?

Que significa  COP? Claves para entender o Cume do Clima de Madrid

Sabes cal é a industria máis contaminante despois da do petróleo

A última sesión do obradoiro, que se realizou o nove de decembro, coincidiu coas datas de

celebración da COP 25, a Cumbre polo Clima en Madrid. Aproveitando a grande cobertura

mediática deste evento, traballamos cos mozos e mozas na comprensión do que estaba

pasando en Madrid. 

Utilizamos distintas novas que apareceron eses días na prensa como:  

CUARTA SESIÓN
Ó fio da actualidade: A COP 25



Dividimos os mozos e mozas por grupo.  Cada grupo elexíu unha das novas para traballar. O

primeiro paso é ler en profundidade para comprender. Despois escribiron os seus guións.  A

idea de partida era que eran reporteiros e reporteiras informando en directo dende a COP 25

de Madrid. 

CUARTA SESIÓN

Dende a  COP 25 , Grupo
1

Exercicio práctico 5

Locutamos as nosas pezas por grupo e aclaramos os conceptos que non quedaron ben

explicados. 

https://www.ivoox.com/dende-a-cop-25-grupo-1-audios-mp3_rf_45636397_1.html
https://www.ivoox.com/dende-a-cop-25-grupo-1-audios-mp3_rf_45636397_1.html
https://www.ivoox.com/dende-a-cop-25-grupo-1-audios-mp3_rf_45636397_1.html
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