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Model d’escaleta 
 
 
Temps Indicacions 

tècniques 
Contingut   

 Sintonia  
5’  En l’espai 

“Indicacions 
tècniques” és on cal 
indicar si voleu 
introduir alguna 
música, so, o algun 
altre element en una 
de les seccions.  

Introducció 
Presentar el programa,  
Qui són com a institut i el nom de cadascú: els presentadors, 
tècnics, suports…(per exemple professor/a) 
De quin país parlaran i quina entitat i quin viatger participarà en 
el programa 
De quin tipus de viatge es parlarà (brigada, voluntariat, estada 
solidaria…) en el marc del turisme responsable, i comentar 
breument què és el turisme responsable 
On es pot escoltar: www.coneixmon.org  
 

 Sintonia   
5’  Radiografia del destí 

Fitxa: hauria d’incloure president, capital, llengua, situació 
geogràfica, superfície, clima, població, religió i economia.  
Si hi ha algun tema que per les característiques del país que 
heu escollit considereu que és important incloure-ho, podeu fer-
ho sense problema.  
Us proposem el format de a dues veus que podeu escoltar en 
qualsevol d’aquests programes: 
http://www.conocemundo.org/ca/escoltar.html 
De totes maneres, si teniu altres idees, endavant!! 
 

 Sintonia   
10’  Presentació de l’entitat que proposa el viatge i entrevista 

Explicació de quatre pinzellades de l’entitat: quan va néixer, 
quin viatge proposen i en quin àmbit treballen 
Entrevista amb la persona de l’entitat. 
Exemple orientatiu:  

- àmbits de treball 
- proposta de viatge i definició 
- fases del viatge: preparació, estada, difusió 
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‘20  Conversa amb els turistes responsables 

Presentació de la persona que us acompanya i entrevista. 
Exemple orientatiu:  

- inici del viatge: des que es surt de casa fins que s’arriba 
al destí 

- primeres impressions 
- on s’allotjaven 
- el dia a dia  
- el menjar 
- llocs visitats 

 
L’entrevista és un gènere més obert que una notícia o un 
reportatge. És important tenir un guió i saber què es vol 
preguntar però és igual d’important estar atent a les respostes i 
saber improvisar en funció del que respongui l’entrevistat. 
L’ideal és que flueixi com una conversa, que hi hagi interacció i 
complicitat entre entrevistat i entrevistador.  

 Sintonia  
5’  Conte popular del poble visitat 

El locutor presenta la persona que narrarà el conte. 
2’  Comiat 

Resum dels temes que s’han parlat al programa 
Agraïments als que els han acompanyat (entitat i viatgers) i 
tornar a recordar qui ha participat del programa. 
Es pot acabar, per exemple, amb una reflexió o conclusió. 
Si ho creieu necessari podeu presentar la cançó que he escollit 
per tancar el programa.  

2’  Música 
 


