I JORNADA DE RADIOESCOLA
La ràdio feta per alumnes
Escola Valenciana llança una proposta educativa d’intercanvi
d’experiències entre escoles que desenvolupen continguts radiofònics
i possibiliten a l’alumnat conéixer de prop i en primera persona aquest
mitjà de comunicació.
Aquesta iniciativa concep la ràdio com una eina més de l’escola
per a transformar i millorar la qualitat educativa, alhora que fomenta
la comunicació més enllà de l’espai físic de l’aula i permet a l’alumnat crear
projectes innovadors, portar a terme accions de cooperació i participació,
treballar en equip, planificar la programació, accedir al coneixement
de les noves tecnologies de forma igualitària i crear nous elements
informatius i culturals.

Objectius:
• Fomentar la creativitat i la col·laboració entre alumnes i escoles
• Participar activament en la composició d’un espai radiofònic
• Intercanviar bones pràctiques entre centres
• Conéixer la ràdio aplicada a les noves tecnologies
• Implementar la comunicació d’extramurs, sense fronteres
• Servir d’element cohesionador
• Millorar la competència comunicativa i la qualitat educativa
• Aprendre a organitzar el discurs i a documentar-se
• Adequar l’expressió al llenguatge de la ràdio
• Gaudir de la confecció d’un programa

PROGRAMA DE LA JORNADA
DISSABTE 27 DE FEBRER, de 10 a 14 h
Aula PB05 de la Facultat de Magisteri
(Avinguda Tarongers)
9’30-10h Acreditacions
10h

Benvinguda del degà de la Facultat de Magisteri
de la Universitat de València, Manuel Monfort.
Salutació del president d’Escola Valenciana,
Vicent Moreno.
Inauguració de la Jornada radiofònica per part del
director general de Política Educativa, Jaume Fullana.

Fotos: Alumnes del CEIP Jaume I
el Conqueridor, de Catarroja

Organitza:

Col·labora:

10’15h

Ponència Per què hem de fer ràdio a l’escola? a càrrec
de la professora titular de Filologia Catalana de la
Universitat de València, Gemma Lluch.

10’50h

Comunicacions

10’50h

CEIP La Moreria. Les Coves de Vinromà. Elena Doñate.

11h

CEIP Lluís Vives. La Pobla de Vallbona. Carmen Barona
i Rosa Amparo Rozalén.

11’10h

RàdioSecanet. C.P. Jaume I el Conqueridor, de Catarroja.
Joan Orts.

11’20h

Taller de ràdio Un entre tants. IES Federica Montseny
de Burjassot. Anna Gascón.

11’30h

Ràdio-activitat. Dinamització i coordinació des de
la institució. Ajuntament de Vila-real. Carme Martí.

11’40h

El Mural d’Escola Valenciana. Amàlia Garrigós
i Xelo Ribera.*

12h

Descans/cafè

12’30h

Presentació del material tècnic i el seu ús. Alba Veryser.

12’45h

Presentació de l’activitat Programa de ràdio en directe.
Amàlia Garrigós, Xelo Ribera, Iñaki Mazkiaran
i Pepe Moreno.

13’45h

Conclusions i cloenda
* Nota: durant la jornada l’equip de ràdio El Mural d’Escola
Valenciana enregistrarà entrevistes a persones participants.

La matrícula és gratuïta i es reservaran les places per ordre
d’inscripció fins a completar l’aforament de la sala.
Podeu inscriure-vos en aquest enllaç: http://goo.gl/forms/drxn9azHsY

