Activitat:

RÀDIO

Organitzador:

VOCALIA RÀDIO

Dirigida a:

ESO 1r a 4t

Durada i
organització de
l’activitat:

Extraescolar els dimecres del 14 de setembre al 13 de juny
2022/2023. Horari: 15:15 a 16:30
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

L’equip humà està format per una persona entesa
coneixements de periodisme i producció de programes

Objectius:

El taller de ràdio que volem realitzar a l’escola, té com a objectiu
poder aprendre les tasques que es realitzen dintre d’una ràdio:
producció de continguts, creació de guions, gravació de la
informació i editatge de seccions i/o programes. En definitiva
aprendre tots els rols que hi ha dins d'un programa radiofònic.
La finalitat és que els infants acabin creant i gravant les seves
pròpies creacions radiofòniques que realitzaran a la ràdio de
l’escola.
L'interès principal, d’aquest taller, seria que els participants
poguéssiu crear un espai segur on parlar i crear els vostres
interessos des de la col·laboració grupal i en el format de radio.

Preu:

43€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 8
participants i un màxim de 10 o 12 per grup.

Contacte:

vocalia.radio@costaillobera.cat
vocalia.extraescolars@costaillobera.cat

amb

Activitat:

RÀDIO

Organitzador:

VOCALIA RÀDIO

Dirigida a:

5é i 6è PRIMÀRIA

Durada i
organització de
l’activitat:

Extraescolar els dimecres del 14 de setembre al 13 de
juny2022/2023. Horari: 16:30h a 17:45
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

L’equip humà està format per una persona entesa
coneixements de periodisme i producció de programes

Objectius:

El taller de ràdio que volem realitzar a l’escola, té com a objectiu
poder aprendre les tasques que es realitzen dintre d’una ràdio:
producció de continguts, creació de guions, gravació de la
informació i editatge de seccions i/o programes. En definitiva
aprendre tots els rols que hi ha dins d'un programa radiofònic.
La finalitat és que els infants acabin creant i gravant les seves
pròpies creacions radiofòniques que realitzaran a la ràdio de
l’escola.
L'interès principal, d’aquest taller, seria que els participants
poguéssiu crear un espai segur on parlar i crear els vostres
interessos des de la col·laboració grupal i en el format de radio.

Preu:

43€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 8
participants i un màxim de 10 o 12 per grup.

Contacte:

vocalia.radio@costaillobera.cat
vocalia.extraescolars@costaillobera.cat

amb

