Aprén amb
nosaltres a
redactar i
presentar les
teues notícies,
i fem així el
telenotícies del
centre

Vivim en un entorn on la comunicació regix les nostres vides i per això hem creat L’Informatiu a
l’Aula, un programa on l’alumnat és el protagonista, escriu i conta les seues pròpies notícies.

Què és l’Informatiu a l’Aula?
L’Informatiu a l’Aula és un taller divertit i dinàmic on
els alumnes aprenen les tècniques de comunicació,
de redacció periodística i de presentació de notícies,
i després ho duen a la pràctica creant el Telenotícies del centre, d’ahí el nom també del programa:
L’Informatiu a l’Aula.

Es tracta d’una presa de contacte amb el món multimèdia, dels mitjans de comunicació i de l’actualitat,
que conjuga l’expressió escrita, oral, no verbal i la
comunicació. A més els alumnes aprenen a comunicar-se i a estar informats.

Com és el taller?
El taller consta de dos parts, la teòrica i la pràctica. En total compta amb una duració de 4 a 5 hores, per a
grups de 20 a 25 alumnes.

Qui pot participar?

Quan es pot fer?

Poden paricipar tots els alumnes dels centres
de Primària o de Secundària de la Comunitat
Valenciana, bé siguen públics o privats.

Es pot fer en qualsevol moment de l’any, adaptant-nos a la disponibilitat de dates segons les
reserves ja fetes.
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Taller Teòric
Un professional de la comunicació es desplaça fins el centre per a oferir una classe teòrica d’aproximació
als mitjans de comunicació, a l’actualitat, tècniques d’expressió escrita per a escriure notícies i d’expressió
oral i no verbal per a presentar-les.

Taller Pràctic
Expressió escrita: redactem les notícies
Amb la col•laboració dels alumnes i del professorat es fa un llistat de
temes d’actualitat del centre i de l’entorn sobre els què redactar després les notícies.
Es creen equips de dos persones entre l’alumnat de l’aula per a que redacten una entradeta seguint les tècniques de redacció periodística:
Què, qui, com, quan, on, per què...
El professional de la comunicació que fa el taller ajuda els alumnes i
revisa el que van fent.
Una vegada estiguen escrites, toca aprendre-les per a presentar-les.

Aprenem a comunicar: presentem davant la càmera
A un aula del centre muntem el decorat de l’Informatiu
a l’Aula, equipament audiovisual i d’il•luminació. Els xiquets i les xiquetes fan la presentació de la seua entradeta seguint les tècniques d’expressió oral i no verbal ensenyades al taller teòric.
Postproducció digital professional

Lliurament de Diplomes

Amb tot el material gravat, des de l’empresa farem la
postproducció digital i l’enviarem al centre per a que la
pose als seus propis canals de comunicació, bé siga el
blog, pàgina web o canal de Youtube, i també ho compartirem a les notres xarxes socials.

Organitzem un xicotet acte on fem el lliurament de diplomes als parfticipants al taller i on aprofitem per veure com ha quedat L’Informatiu a l’Aula.

Visita’ns a les nostres xarxes socials
https://www.facebook.com/informatiualaula

Canal L’Informatiu a l’Aula

Grupo Producciones Oracle S.L., CIF J 98799869 Calle 9 de Octubre 4, 1º, 4 Gilet (Valencia) www.produccionesroaracle.com

T
A
L
L
E
R

Aprén amb
nosaltres a
redactar i
presentar les
teues notícies

Què aconseguim amb l’Informatiu a l’Aula?
Els alumnes aprenen i apliquen tècniques de comunicació, d’expressió escrita, oral i no verbal que els aprofitaran per sempre
És una activitat novedosa i diferent
L’alumnat coneix l’entorn dels mitjans de comunicació
Entenen com funcionen els nous canals de comunicació
Treballen en equip
Comencen a modular la veu i aprenen a projectar-la
S’ho passen d’allò més bé i participen activament
Els i les alumnes estan completament familiaritzats en la tecnologia i les xarxes socials, són
conscients de la importància de la imatge, i per això prenen gran interés pel taller
Creem un contingut novedós per al centre
Despertem l’interés per l’actualitat en diferents àmbits
Els xiquets i xiquetes aprenen a comunicar-se i a informar-se del que passa al seu voltant.

Més enllà del taller... el Cicle
Es pot escollir entre:
- TALLER per a 20 o 25 alumnes, amb una durada de 4 a 5 hores en una jornada. Preu 1 Taller: 350
Euros + IVA. En anglés el preu és: 500 Euros + IVA
- CICLE que consisteix en impartir 6 TALLERS durant el curs, poden ser en 6 aules diferents, cadascun de 4 a 5 hores per jornada, amb un nombre de 20 a 25 alumnes. El cicle es pot fer durant tot l’any, una
vegada al mes en cada aula, per exemple, de manera que es conte l’actualitat del centre i de l’entorn a
un programa amb periodicitat. Preu 1Cicle (6 tallers): 2100 Euros + IVA. El preu en anglés és de 3000 Euros +
IVA.

Idiomes
El centre pot escollir l’idioma per al Taller o el Cicle: Valencià, Castellà o Anglés.

Inscripcions
Per a més informació i fer la inscripció cal escriure un correu electrònic a informatiualaula@produccionesoracle.com o bé cridar als telèfons 645 179 752 o bé 696 253 779.
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