Ràdio Rapia. La ràdio de l'escola, la ràdio d'un poble.
Dades generals:
CEIP Sant Domènec
Alt Penedès
Lourdes Algueró Mujal
malguero@xtec.cat

Dades de l’experiència:
"L'experiència de la Ràdio Rapia posa al descobert com aprenentatges de diverses àrees
(llengua, medi natural i medi social) es poden vincular en una tasca concreta i real com és la
difusió d'informació a través d'un mitjà com la ràdio. La ràdio de l'escola s'acaba convertint en
la ràdio del poble. El projecte té com un dels seus punts forts el fet d'incorporar alumnes de
totes les edats."
Ràdio Rapia és l'emissora del CEIP Sant Domènec de la Ràpita (Alt Penedès). La Ràpita està
integrada en el municipi de Santa Margarida i els Monjos.
Aquesta emissora va néixer fa 17 anys amb la voluntat de ser una eina pedagògica per treballar
diferents aspectes curriculars i globals del nens i nenes. Malgrat els canvis que hi hagut a l'
escola durant aquests 17 anys Ràdio Ràpia s'ha continuat emetent cada migdia en directe. Hi
participen tots els alumnes de l'escola des de P-3 fins a 6è de primària. Els més petits (ed.
infantil fins 3r) van a l'emissora amb el seu mestre-tutor i els més grans ja hi van sols.
Els programes són preparats a l'aula en una sessió de ràdio que tots els nivells tenen
setmanalment en el seu horari. Els més petits ho fan de manera oral, tot explicant activitats
treballades a l'aula. A mesura que ja tenen un bon nivell lector, els programes els escriuen i els
llegeixen els mateixos alumnes. A Cicle Mitjà i Superior ells mateixos preparen el seu guió,
posen les músiques, reparteixen els diferents diàlegs... Els tècnics són alumnes de Cicle
Superior que de manera rotativa tenen cura de l'emissió de cada dia i es fan responsables de

tot allò que passa en aquell programa. Els programes duren uns 10 minuts i la varietat de
temàtiques és molt gran.
La nostra emissora és, a més, l'única ràdio del municipi i això la converteix en un mitjà de
comunicació valuós al nostre territori.
Un dels objectius de l'emissora és vincular la ràdio amb el nostre entorn més proper. A través
d'ella hem fet programes per conèixer millor el nostre poble, per integrar a gent del poble al
món escolar a través d'entrevistes, a fer ressò de les activitats del municipi...
Alguns exemples d'activitats d'aquest tipus són:
-

La celebració dels 75 anys de l' escola. Com es vivia al poble als anys 30, 40, 50... amb
entrevistes a ex alumnes de cada època.

-

Difusió dels actes que es fan a nivell de municipi o de poble. Els alumnes de la comissió
de ràdio van a les rodes de premsa de presentació d'activitats.

-

Falques publicitàries elaborades pels nens i nenes amb missatges que afavoreixen
l'estalvi energètic, el reciclatge... Informació del riu Foix a través de l'anàlisi que fem
del Projecte Rius.

-

Informació diària d'algunes de les notícies del dia a nivell comarcal, nacional i fins i tot
internacional.

-

Participació d'exalumnes cada divendres a la tarda.

La nostra programació es pot escoltar en directe a través de la FM 86.8 (només té capacitat a
nivell de la Ràpita) i també en diferit o en directe a través de la nostra pàgina web
www.xtec.cat/ceip-sant-domenec-la-rapita. Allà també hi ha la programació diària que es
canvia cada trimestre.
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Aprenentatges que s'han donat:
-

Aprenentatge de llengua oral i escrita. Lectura, diferents tipologies de textos, bona
vocalització...

-

Responsabilitat dels nens i nenes del propi programa i de la maquinària necessària, en
cas dels tècnics. Treball conjunt entre alumnes més grans i més petits.

-

Recerca d' informació a través de llibres, revistes, webs, fonts orals...

-

Cerca de músiques adients.

-

Coneixement de l'entorn, sentit de pertinença a una comunitat amb arrelament
històric i amb activitats obertes a tothom.

-

Conèixer altres realitats allunyades a la nostra (programes especials sobre El Salvador,
els entrebancs en la mobilitats de les persones amb alguna disminució motriu, etc.)

Descripció del servei:
La nostra emissora permet donar a conèixer com treballem a l'escola i informació d'interès per
al municipi a tota la comunitat educativa i al poble.

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana, Intercanvi generacional
Matèries implicades: Llengua Catalana, Medi Social i Medi Natural.
Nivells educatius: Educació infantil, Educació obligatòria
Edats dels participants: 0-3 anys, 3-5 anys, 5-8 anys, 8-10 anys, 10-12 anys
Data d'inici del projecte: 23 abril 1990
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: CEIP Sant Domènec
Dades de contacte:
Adreça: Avinguda del Penedès, 1
Població: Santa Margarida i els Monjos
Comarca: Alt Penedès
Telèfon: 93 898 04 00
Correu electrònic: a8037528@xtec.cat
Web: http://www.xtec.cat/ceip-sant-domenec-la-rapita

