
Dissabte 3 de març, de 9:30h a 13:30h
Casa de Cultura de Pedreguer

Organitza: Amb el suport de: Hi col·labora:



III 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, plani�car 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 3 DE MARÇ, de 9:30 a 13:30h
Casa de Cultura de Pedreguer

9h Repartiment de materials

9:30h Benvinguda als assistents.

 Intervé Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana.

 Saluda Blai Server, regidor d'Educació, Cultura 
 i Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Pedreguer.

9:45h Ponència de Rosa Solbes, periodista valenciana, primera 
 directora de Ràdio 9, expresidenta de la Unió de Periodistes 
 Valencians, membre del Consell d'Administració de 
 Radiotelevisió Valenciana (RTVV), vicepresidenta de 
 Valencians pel Canvi i destacada activista feminista.

10:15h Sara García, de Ràdio Pego i membre de la Xarxa   
 d’Emissores Municipals Valencianes.

10:30h Vicent Aparici, CEIP El Trinquet de Pedreguer.

10:45h Alícia Gilabert, Esther Fito, Cristina Palmer, 
 Maria Vaquer, CEIP l’Alfàs de Pedreguer.

11h Xavi Grau, CEIP 9 d’Octubre de Tavernes Blanques.

11:15h Picadeta

11:45h Rafa Camarena i Manolo Marín, CEIP Miguel Hernández 
 de Catadau.

12h Programa de Ràdio en directe fet pels alumnes de la 
 Xarxa de Ràdios Escolars sobre Joan Fuster coincidint 
 amb les Trobades.

Aquesta jornada ha estat reconeguda com a activitat formativa 
homologada per la Conselleria d'Educació, Innovació, Cultura i 
Esport, que expedirà el corresponent certi�cat d'assistència.

La matrícula és gratuïta i es reservaran les places per ordre 
d’inscripció �ns a completar l’aforament de la sala.

Podeu inscriure-vos en aquest enllaç: https://goo.gl/9ymbFN

Fotos:  II Jornada de RadioEscola a Xàtiva 

Organitza:

Hi col·labora:

Amb el suport de:




