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L'acte tindrà lloc durant tot el matí a l'Auditori Municipal Miquel Pont.

Castellar del Vallès celebra el dia 20 de març el festival de ràdio
escolar “Un tomb per les aules”

Dimarts 10 de març de 2015

La matinal que tindrà lloc a l’Auditori a partir de les 10 h culminarà amb una
entrevista a Jordi Gil, presentador del programa Info K

L’Auditori Municipal Miquel Pont acollirà el proper divendres dia 20 de març el
festival de ràdio escolar “Un tomb per les aules”, una matinal que començarà les 10
hores i que té per objectiu mostrar a la ciutadania la diversitat de continguts que es
treballen a les aules castellarenques.

Una cinquantena de nois i noies de 5è i 6è de primària, ESO i Batxillerat han estat
els encarregats de programar els continguts del festival. Els encarregats de conduir
aquesta matinal, que s’emetrà en directe per Ràdio Castellar i Lactual.tv, seran
alumnes de l’assignatura optativa de ràdio escolar de l’INS Castellar. Ells seran qui
aniran donant pas als diferents continguts que es posaran damunt de l’escenari en
diversos formats, com ara vídeos, entrevistes, teatre, experiments científics i
actuacions musicals, entre d’altres.

Per a l’ocasió, cada escola ha participat activament en el programa d’activitats, que
finalitzarà amb una entrevista al periodista Jordi Gil, presentador del programa Info
K del canal Super3, a càrrec dels conductors de l’acte. Gil condueix des de l’any
2011 aquest informatiu diari adreçat als espectadors més joves, i és una de les cares
més conegudes de Televisió de Catalunya.

La resta de propostes organitzades per les escoles són les següents:

L’INS Castellar realitzarà entrevistes a exalumnes, sota el lema “I després de
l’insti, què fas?”
L’escola Sant Esteve oferirà un espectacle de percussió amb tabals.
L’escola Joan Blanquer parlarà del pronòstic del temps a través d’eines
meteorològiques fetes pels mateixos alumnes.
L’escola La Immaculada ha preparat un curtmetratge mut i també una
actuació musical.
L’INS Puig de la Creu ha elaborat un vídeo sobre el desè aniversari del
centre.
L’escola Bonavista farà entrevistes a un grup d’alumnes, pares i mares que
explicaran el projecte dels padrins a l’escola.
L’escola El Sol i La Lluna ha creat un vídeo per conscienciar sobre l’estalvi
d’aigua.
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L’escola Mestre Pla delectarà els assistents amb un experiment científic.
L’escola Emili Carles-Tolrà entrevistarà diversos alumnes sobre les jornades
de descobriment dedicades a la prehistòria.
L’escola El Casal farà una representació i projectarà un curtmetratge de
suspens.

Una iniciativa conjunta dels centres educatius, Ràdio Castellar, L’Actual i el
Servei Educatiu del Vallès Occidental

El festival que tindrà lloc el 20 de març és un projecte de treball en xarxa entre els
centres educatius del municipi, Ràdio Castellar i L’Actual i el Servei Educatiu del
Vallès Occidental VIII.

La iniciativa va sorgir a través del seminari que el Servei Educatiu, amb la
col·laboració de l’emissora municipal, imparteix des de fa tres anys a mestres i
professors que fan servir la ràdio com a eina pedagògica als seus centres. En aquest
sentit, mestres i professors utilitzen la ràdio com a escola de llenguatge, d’expressió
oral, de lectura en veu alta, d’entonació, i també de coneixement de l’entorn,
d’expressió escrita o d’elaboració de guions, entre d’altres.
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