
CURS D'INTRODUCCIÓ AL PODCÀSTING 

 

Professora: María Jiménez Santonja 

 

 
PRESENTACIÓ 

 

Els podcasts són programes d'àudio que s'emeten per Internet i als quals els oient es poden 

subscriure mitjançant RSS. Es tracta d'un mitjà de comunicació en línia que està en plena expansió. 

 
El format en àudio dels podcasts permet transmetre idees, habilitats i sensacions de manera molt més 

intensa, directa i diàfana que el text escrit d'un blog, però sense els excessius requeriments tècnics i el 

nivell d'exposició d'un vídeo. 

 

DESCRIPCIÓ 

 
En aquest curs exposarem les oportunitats que ofereix el podcàsting com a eina de comunicació. 

Veurem de manera pràctica com s’elabora un podcast des de zero, amb els requeriments d'equip tècnic 

bàsic per a començar a gravar un podcast amb una inversió econòmica mínima. A més, exposarem 

estratègies de màrqueting en línia per a promocionar el podcast. Finalment, veurem com podem fer 

créixer l'audiència del nostre podcast per a guanyar visibilitat, així com les estratègies de monetització 

existents per a aconseguir  

ingressos amb el nostre contingut. 

 
 
OBJECTIUS 
 

Generals: 

Donar a conèixer el mitjà del podcàsting als participants en el curs i que tinguen a la seua 

disposició les eines i coneixements per a poder crear el seu propi podcast. 

Específics: 

- Desenvolupar un projecte en línia sobre la base d'uns objectius de comunicació..  

- Aprendre a realitzar un calendari de publicació de continguts per a mitjans en línia. 

- Conèixer les principals eines d'allotjament i distribució de podcasts. 

- Fer una exposició discursiva estructurada i coherent en format àudio. 

- Manejar programari d'enregistrament i edició d'àudio. 

- Conèixer estratègies de monetització de continguts en línia. 
 
 
CONTINGUTS 

 

1. Introducció al podcàsting 

a. Què és un podcast 

b. Història i auge dels podcasts 

c. Podcasts en l'actualitat: EUA i Espanya 

d. Oportunitats en els podcasts 

2. Qüestions a considerar abans de començar el podcast 

a. Temàtica 

b. Nom 

c. Objectiu 

d. Duració i periodicitat 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Maquinari i programari per a registrar la veu 

a. Micròfons 

b. Taula de mescles 

c. Cables 

d. Auriculars 

e. Audacity 

f. Garageband 

g. Hindeburgh 

 

4. Plataformes d'allotjament i distribució de podcasts 

a. iVoox 

b. Spreaker 

c. Anchor 

d. Apple Podcast 

e. Google Podcast 

f. Spotify 

 

5. Generació de continguts 

a. On aconseguir recursos 

b. Cura de continguts 

c. Calendari editorial 

d. El guió o escaleta 

 

6. Estratègies de promoció 

a. Networking 

b. Promocions 

c. Xarxes Socials 

d. Premis 

 

7. Vies de monetització.  

a. Ingressos indirectes 

b. Afiliació 

c. Patrocinis 

d. Mecenatges 

e. Contingut exclusiu 

 

 
METODOLOGIA 

El curs s'impartirà a través de la plataforma de videoconferències Zoom; per tant, els alumnes hauran 

de comptar amb un ordinador amb càmera web i micròfon, així com accés a Internet per a poder 

seguir les classes. Les sessions tindran una part teòrica en la qual la professora explicarà els 

conceptes clau amb suport de material audiovisual que mostrarà amb l'opció de «Compartir pantalla». 

També es faran exercicis individuals durant les sessions, que es posaran en comú amb els companys i 

companyes. Finalment, cada alumne (de manera individual o en grup), seguint les pautes donades en 

el curs, llançarà el seu propi programa de podcast, i els que així ho vulguen presentaran el seu 

projecte als companys. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
DIRIGIT A 

El curs està dirigit a persones interessades en la comunicació, les xarxes socials, el màrqueting de 

continguts, el màrqueting en línia i les noves tecnologies. 

 

A més, es recomana especialment per als qui que vulguen crear un projecte professional propi i 

vulguen donar-lo a conèixer traient el màxim profit als mitjans en línia. 

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Al final del curs, els alumnes hauran de lliurar un podcast publicat i una memòria amb el procés de 
realització del podcast. 

 
 

 
PERIODITZACIÓ 
 
 

- Del 27 d’abril al 27 de maig de 2021 
- Dimarts i dijous de 18.00 a 20.00h 
- 10 sessions 
- 20 hores - 2 crèdits  

 
 

 Abril: 27 i 29 

 Maig: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 

  
 

 

 
 
 

 


