TEMPORALITZACIÓ RÀDIO ESCOLAR 2019/20
GRUP “PETITS” :

 GRUP “ GRANS” :

1r de 10h a 10:30h

3r : 11:30h a 12h

2n de 10:30h a 11h

4t: 12 a 12:30h

INFANTIL: 11:30h a 12:30h

5è: 12:30h a 13h
6è: 13h a 13:30h

1r TRIMESTRE : ( 1 DIMARTS MENSUAL x grup)
OCTUBRE: 

“PETITS DIA 15”

- “GRANS DIA 29”

NOVEMBRE: “ PETITS DIA 12

-

“ GRANS DIA 26”

DESEMBRE: 

-

“ GRANS DIA 17”

“ PETITS DIA 3

Consignes de la comissió de ràdio i direcció pel bon funcionament al 1r trimestre:
1- Els tutors de 5è i 6è han de triar un/a presentador/a per cada programa.
2- Els tutors de 3r, 4t, 5è i 6è triaran un/a alumne/a guionista per cada programa. ( De grans i
petits).
3- Cada tutor/a ha de fer els grups per la mitja hora de gravació de cara a que tothom hagi
participat una vegada al trimestre. P.ex: a 1r i 2n 3 grups de 7 alumnes ( per intervenir els 7 a
la vegada o en dos torns de 15’en dos subgrups de 4 i 3).
4- La comissió de ràdio assignarà de manera rotativa la secció a preparar a cada classe pel
programa al tauler de la sala de profes. ( NOTÍCIES- ENTREVISTA- REPORTATGEDEBAT). Cada classe penjarà a la porta pels guionistes un resum del que tratarà a la seva
secció, podent anar a mirar les notícies al tauler de la sala profes per relacionar temàtica.
5- Tot el grup/classe i tutor/a anirà de “públic” a la sala d’audiovisuals durant la mitja hora
assignada el dia de la gravació, de cara a tenir un feedback més directe del preparat a l’aula.
Si qualque familiar vol anar a veure la gravació del grup del seu fill/a pot anar a veure-ho en
directe.
6- Es podran escoltar els programes en diferit clicant l’enllaç a la web de Mon de Colorins
que tenim a la web del centre,a la part de baix de banners fixos de l’Article del mes /
PROJECTE DE RADI ESCOLAR.

