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1.  DESCRIPCIÓ 

 

Naixement del projecte 

RàdioGOTA és un projecte que va néixer al cicle superior de l’Escola La Sèquia, de 

Manresa, el curs 2012-2013, i que des d’aleshores ençà continua portant a terme 

l’alumnat del mateix cicle. 

 

Aquest projecte sorgeix per dinamitzar la comunicació i facilitar la informació, aprofitant el 

sistema de megafonia que hi havia instal·lat al centre.  

 

A partir d’aquí es valora fer un treball del llenguatge quotidià, útil i atractiu, on l’alumnat 

resulta protagonista de l’activitat (tant pel que fa d’emissor com els que esdevenen 

receptors). 

 

 

La programació de RàdioGOTA 

Consta de dos programes de ràdio regulars, l’Esquitx i el Mullader, que són emesos pel 

sistema de megafonia de l’escola, i que seguidament passem a detallar, així com el 

programa especial d’estrena de temporada, El Xàfec. 

de RàdioGOTA, és el programa matinal que acompanya, a la Comunitat 

Escolar, puntualment cada dia, de dilluns a divendres, a les 9 del matí. En 

aquest programa es donen informacions útils per començar la jornada 

escolar: menú, aniversaris, temps previst... A més a més, hi acostuma a haver alguna 

informació curiosa, una endevinalla, una dita, un acudit o alguna referència al tema que 

anualment es treballa a l’escola com a eix transversal. Aquest programa, de curta durada 

(aproximadament 3-4 minuts) s’emet en rigorós directe. L’equip de redactors (format per 

un alumne/a de cada aula de cicle superior) és el subjecte actiu de tot el procés de 

creació del programa:  decideixen el contingut, fan la cerca d’informació, redacten el 

programa i el locuten en directe. 
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El Mullader, és el programa especial de la setmana, i és emès en directe 

quan falten uns minuts per a 2/4 de 5 de la tarda. Acompanya a tota la 

Comunitat Educativa just abans de marxar a casa i passar el cap de 

setmana. En aquest programa, que té un format proper al magazín, a més a més de les 

informacions de servei, com la previsió meteorològica i els aniversaris dels alumnes de 

l’escola, s’informa sobre activitats que es desenvoluparan a la ciutat de Manresa i 

rodalies durant el cap de setmana i que poden ser interessants per als oients. L’hora del 

conte, exposicions, concerts, presentacions de llibres, festes, competicions esportives 

(especialment en les que hi participen alumnes de l’escola), activitats culturals, etc. 

acostumen a ser el contingut habitual. A més a més, l’equip de redactors és l’encarregat 

d’escollir la cançó amb la qual es clou el programa i que serveix per acomiadar la 

setmana escolar. 

 

 

A més d’aquests dos programes regulars, anualment es realitza un 

programa especial d’inici de temporada, el Xàfec. Aquest programa és 

preparat pels grups de sisè de l’escola i inclou entrevistes, actuacions 

musicals en directe, concursos, etc. Es tracta d’un format especial, i que és viscut per tot 

el centre com una activitat extraordinària. De fet, l’estudi es trasllada al pati o al gimnàs i 

tot l’alumnat del centre trasllada les seves cadires al mateix, per tal de veure i viure en 

directe l’estrena de cada nova temporada. 

 

 

L’equip de redactors 

L’equip de redactors de ràdio GOTA està format per un/una alumne/a de cada classe de 

cicle superior. Enguany, donat que el nivell de cinquè de l’escola està triplicat, l’equip 

queda format per cinc alumnes en total (3 de cinquè de primària i 2 de sisè de primària).  
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L’equip de tècnics de so 

El curs 2017-2018 es va incorporar el que nosaltres vam batejar com “l’equip de la 

segona setmana”. Aquest equip està format pels dos alumnes de sisè que la setmana 

anterior formaven part de l’equip de redactors, els quals  prorroguen una setmana més la 

seva col·laboració amb la ràdio. La funció principal de l’equip de la segona setmana és la 

d’aportar l’experiència a l’equip redactor de la setmana, així com preparar petites 

aportacions a tots els programes emesos (enquestes, curiositats, col·laboració d’altres 

alumnes o membres de la Comunitat Educativa, etc), així com encarregar-se de la part 

més tècnica de cada emissió. D’aquesta manera aquests alumnes són els responsables 

de “punxar” la sintonia del programa diari, així com la incorporació dels efectes de so al 

programa especial dels divendres. 

 

Nombre d’alumnes que hi ha participat 

D’ençà que es va iniciar aquest projecte, el curs 2012-2013, podríem dir que el nombre 

d’alumnes que ha participat d’aquesta activitat supera els 350. 

 

 

Acte institucional d’obertura del curs escolar 2016-2017 

El projecte RàdioGOTA va participar en l’acte que va servir per inaugurar oficialment el 

curs escolar 2016-2017 a la ciutat de Manresa, i que es va dur a terme a la sala d’actes 

de l’Institut Lluís de Peguera.  

 

A l’acte, on va participar la regidora d’Ensenyament, Mercè Rossich, l'alcalde de 

Manresa, Valentí Junyent, el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Antoni 

Massegú, i la directora, Assumpta Pla, es van exposar sis experiències educatives 

d’alumnes i professors de centres de la ciutat, entre elles el nostre projecte de ràdio. 

 

Tal i com informa el diari de premsa local Regió7, “A ritme de Txarango, cinc nens de 

l'escola La Sèquia de Manresa van acomiadar el programa radiofònic titulat RàdioGOTA 

davant del centenar de persones que es van congregar...”. 

 

Per llegir la notícia completa us podeu adreçar al següent enllaç: 
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http://www.regio7.cat/manresa/2016/10/26/lacte-institucional-dobertura-del-curs/385474.html 

 

 

Novetats de la 7a temporada de RàdioGOTA (curs 2018-2019) 

Enguany RàdioGOTA comença la seva setena temporada ininterrompuda amb algunes 

novetats respecte el curs anterior. La més important de totes elles és que s’ha adequat un 

espai fixe per a l’emissió de tots els programes: l’Estudi. També el fet de poder convidar a 

diferents grups de l’escola, i famílies, per tal de veure en directe els programes. 

 

Fins el curs passat, els programes diaris de l’Esquitx és locutaven des del micròfon 

existent a la consergeria, que comunica amb la megafonia del centre. Així mateix, per 

emetre els programes del Mullader (divendres tarda) calia muntar i desmuntar 

setmanalment un estudi de ràdio a l’espai de l’aula d’idiomes de la primera planta. Aquest 

fet suponia moltes hores de muntatge i desmuntatge (de l’alumnat i mestres de suport) de 

cablejat, micròfons, etc,. 

 

Aquest curs, l’escola ha apostat encara més fortament per aquest projecte i ha destinat 

part de l’aula d’informàtica al muntatge d’un estudi de ràdio fixe, que aporti més comoditat 

i alhora permeti poder gaudir de públic en directe. Aquest és un aspecte que volem 

potenciar, especialment en els cursos més petits, per tal d’apropar aquest projecte als 

més petits. 
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2.    OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

L’objectiu principal que es pretén aconseguir mitjançant l’activitat de ràdio que es porta 

a terme a l’Escola la Sèquia és que l’alumnat de Cicle Superior de l’escola millori la 

seva competència lingüística i comunicativa, tant a nivell oral com escrit. El fet que 

sigui el propi alumnat el que hagi de preparar, redactar i radiar els programes els posa 

en situació i els exigeix un nivell de qualitat en la seva expressió. 

A més d’aquest objectiu, n’existeixen d’altres no menys importants, com són: 

• L’apropament, a tot l’alumnat del centre, al mitjà radiofònic. 

• Augmentar les capacitats comunicatives i expressives de l’alumnat. 

• Facilitar situacions on l’alumnat sigui el protagonista real del seu procés 

d’aprenentatge, mitjançant la presa de decisions, la recerca d’informació, l’ús 

de les tecnologies de la informació, el processament i tractament de la 

informació (selecció i contrastació de la mateixa) 

• La informació regular quotidiana a alumnat i famílies 

• El treball en equip 

• La millora en la fluïdesa lectora 

• Acostar el llenguatge radiofònic a l’alumnat 

• Aprendre a redactar guions de programes, realització d’enquestes, qüestionaris 

d’entrevistes… 

• Apropar l’alumnat a l’edició de sons i treball amb taula de so. 

• Conèixer els formats d’àudio més habituals 

• Apropar l’alumnat a les noves tecnologies. 
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3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES I 

ÀREES CURRICULARS INCLOSES 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES PRÒPIES DE CADA ÀMBIT 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: és l’àmbit que és més present. Té incidència en la totalitat de les 

seves dimensions: la comunicació oral (a través de l’entonació, l’articulació i la dicció), 

la comprensió lectora (a través de la comprensió de textos per cercar la informació), 

l’expressió escrita (amb la producció de textos de diverses tipologies adequats a la 

situació comunicativa), la dimensió literària (amb petits rodolins, endevinalles, 

recomanacions de llibres…) i la plurilingüe i multicultural. 

 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

Tant en la programació regular (Xàfec i Mullader) com en els programes especials 

(l’Esquitx) es treballen diversos aspectes de la competència comunicativa, com ara:  

• La redacció de guions, amb un llenguatge clar i un lèxic adient i ric.  

• L’assaig previ a l’emissió en directe (preparació de la lectura dels guions). 

• La locució en directe (amb la necessitat d’expressar-se amb claredat i un to de 

veu d’acord amb la situació comunicativa). 

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC  

Dimensió 
comunicació 

oral 

Dimensió 
comprensió lectora 

Dimensió 
expressió escrita 

Dimensió 
literària 

Dimensió 
plurilingüe i 
intercultural 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

 
Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 
escolars. 
 
Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 
 
Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitat estratègies 
conversacionals. 
 
Competència 4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans 
de comunicació i escolars en diferents formats i suports. 
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Competència 5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el 
contingut. 
 
Competència 6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual 
i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals. 
 
Competència 7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement 
propi. 
 
Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari. 
 
Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al 
tipus de text, a les intencions i al destinatari. 
 
Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en 
funció de la situació comunicativa. 
 
Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la 
literatura catalana, castellana i universal. 
 
Competència 13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana i 
mostrar interès per l’ús de la llengua catalana. 

 

 

 
ÀMBIT DIGITAL: molt present, donat que els programes es redacten en format digital 

(Word), s’utilitzen eines per la recerca d’informació a la xarxa, s’apropen programes i 

llocs web on penjar i visualitzar els programes (Blogger, Youtube), ... 

 

Competència digital i tractament de la informació 

Per a la redacció del guió de cada programa, l’alumnat és agent actiu en la recerca 

d’informació a la xarxa, la contrastació de la mateixa, l’elaboració d’enquestes… Cal 

que realitzin una selecció de la informació adient i que tinguin una capacitat de síntesi, 

per a l’elaboració dels guions.  

 

ÀMBIT DIGITAL 

Dimensió 
instruments i 
aplicacions 

Dimensió tractament de la 
informació i organització dels 

entorns digitals de treball i 
d’aprenentatge 

Dimensió 
comunicació 

interpersonal i 
col·laboració 

Dimensió 
hàbits, civisme i 
identitat digital 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

 

Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. 
 
Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu. 
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ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: Té incidència especialment en les dimensions 

de món actual i ciutadania. 

RàdioGOTA és un projecte significatiu per a tot l’alumnat i ajuda a augmentar el 

sentiment de pertinença a un col·lectiu. Genera entusiasme en l’alumnat participant i 

és viscut per la resta d’alumnat (especialment l’alumnat de primària) com una “fita” a 

on arribar quan siguin “grans”.  

A més, els programes apropen i informen de les diferents activitats socials i culturals 

de l’escola i del municipi. 

 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI 

Dimensió món actual Dimensió salut i 
equilibri personal 

Dimensió tecnologia i 
vida quotidiana 

Dimensió 
ciutadania 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

 
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i 
analitzar els resultats per torbar respostes. 
 
Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del 
temps, per comprendre la societat en què vivim. 
 
Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les 
conseqüències per plantejar propostes de futur. 
 
Competència 12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la 
convivència i per afavorir un entorn més just i solidari. 
 
 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS: Té incidència en totes les seves dimensions 

(personal, interpersonal i social). 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS 

Dimensió personal Dimensió interpersonal Dimensió social 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

 

Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat 
dels propis actes. 
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Competència 2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i al es dificultats i per assolir un 
benestar personal. 

Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el 
pensament propi. 

Competència 4 Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, 
opcions, creences i les cultures que les conformen. 

Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les 
persones. 

Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís 
personal i les actituds de convivència. 

Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als 
problemes. 

Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les 
situacions d’injustícia. 

 

 

ÀMBIT ARTÍSTIC: tot i que amb menys incidència aquest àmbit també es treballa 

(principalment en l’àmbit musical). La imaginació i creativitat hi ha de ser present, per 

aconseguir programes atractius per als oients. A més, cada divendres l’equip de 

redactors proposa i emet una cançó al finalitzar el programa que serveix per 

acomiadar la setmana escolar i que cal contextualitzar-la (nom de la cançó, grup o 

cantant, trajectòria artística, etc). 

 

ÀMBIT ARTÍSTIC 

Dimensió percepció, comprensió i 
valoració 

Dimensió interpretació i 
producció 

Dimensió imaginació i 
creativitat 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

 

Competència 1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn 

natural i cultural. 

 

Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries. 
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APRENDRE A APRENDRE: Per a obtenir uns resultats òptims en el resultat final de 

l’activitat, i per tant, emetre uns programes de qualitat, és imprescindible el treball en 

equip, al qual se li dóna un gran valor. L’equip de redactors de cada setmana ha 

d’aprendre a gestionar-se i distribuir les tasques per tal d’aconseguir que en el temps 

que disposen per preparar i redactar cada programa hi hagi espai i temps per a tractar 

tots els temes pensats prèviament  (presa de decisions d’acord als objectius acordats 

prèviament). 

 

ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE 

Dimensió autoconeixement 
respecte de l’aprenentatge 

Dimensió 
aprenentatge 

individual 

Dimensió 
aprenentatge en 

grup 

Dimensió actitud 
positiva envers 
l’aprenentatge 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 
Competència 5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup. 
 
Competència 6. Adquirir el gust per aprendre i per continuar aprenent. 
 
 

 
AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL:  El formar part de l’equip de redactors al 

llarg d’una o dues setmanes (depenent del nivell) requereix d’un compromís per part 

de l’alumnat, que ha de procurar esforçar-se per tal de tirar endavant el projecte. Cal 

que els redactors mostrin iniciativa i autonomia, per tal de produir programes divertits, 

variats i amb un mínim de qualitat. També és necessari el sentit crític envers el treball 

propi. 

 

ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA 

Dimensió autoconcepte Dimensió presa de decisions 
Dimensió creació i realització 

de projectes individuals i 
col·lectius 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 
 
Competència 2. Adquirir confiança i seguretat en un mateix. 
 
Competència 4. Implicar-se activament en la presa de decisions col·lectives. 
 
Competència 6. Implicar-se activament el la realització de projectes col·lectius. 
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4.   TEMPORITZACIÓ I RECURSOS HUMANS I MATERIALS 

 

Temporització 

Inici de temporada: acostuma a iniciar-se la segona setmana d’octubre; enguany, per 

la realització de diferents sortides a nivell d’escola, s’ha inicial la tercera setmana 

d’octubre. Un cop iniciades les emissions, es realitzen 6 programes setmanals, 5 d’ells 

de format més breu i matinal (l’Esquitx) i 1 més extens i de tarda (el Mullader). La 

temporada s’allarga fins a final de curs (acaba amb l’inici de la jornada intensiva). 

  

Recursos (humans i materials) 
 

Recursos humans: Hi participen tots els tutors de cicle superior, a raó d’una hora 

setmanal, durant la qual es supervisa i dinamitza la preparació, redacció i emissió del 

programa per part de l’alumnat. 

 

Recursos materials: l’estudi (aula d’informàtica), megafonia de l’escola, taula de so, 

micròfons, web cam, tablet per els efectes de so i ordinador portàtil. 
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5. VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT PER PART DEL 

PROFESSORAT RESPONSABLE  I DE LA COMUNITAT 

EDUCATIVA (ALUMNAT, PROFESSORAT I FAMÍLIES) 

 

A continuació s’adjunten les valoracions realitzades per diferents sectors de la 

comunitat educativa durant el curs 2017-2018. 

 

Valoració de l’Equip Directiu:  

El projecte de la ràdio a l’escola ha arribat ja al seu sisè any de vida. Des que va 

començar l’any 2012, ha anat evolucionant i millorant, però sempre mantenint 

l’objectiu  principal del  treball de la competència lingüística i comunicativa, tractament 

de la informació i  competència  digital, així  com l’autonomia i iniciativa personal i la 

competència social. Creiem molt en aquest tipus de treball, ja que funcionem de forma 

competencial i fomentant els valors del treball cooperatiu.  

Aquest projecte s’ha convertit en un tret d’identitat del nostre centre, del qual n’estem 

molt orgullosos. 

El fet que el duguin a terme els alumnes de Cicle Superior els dota de responsabilitat i 

autonomia. També resulta molt interessant el fet que sovint demanin la col·laboració 

d’alumnes d’altres cicles i de mestres, per fer entrevistes, enquestes, explicacions 

d’activitats, cançons, etc. 

Com a projecte, creiem que s’integra perfectament en la línia pedagògica del centre. 

En aquest aspecte destaquem: 

• Els alumnes viuen la ràdio sabent que quan arriben a Cicle superior la faran 

ells. Això fa  que a mesura que es van fent grans, viuen la ràdio més propera i 

els augmenta la motivació per ser-ne els protagonistes. 

• Donem importància a l’estona de l’arribada del matí, ja que cal rebre l’alumnat 

amb atenció i tranquil·litat. El programa matinal de l’Esquitx ajuda a que els 

alumnes entrin a l’escola relaxadament i tinguin una estoneta per acabar de 

preparar-se per tal d’iniciar l’activitat a l’aula.                                              

(Equip Directiu Escola La Sèquia) 
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Valoració del professorat implicat en el projecte: 

El professorat implicat en el projecte ho valora com a molt positiu. L’alumnat aprèn i 

millora tant a nivell lingüístic com d’aplicació de les noves tecnologies; es treballen 

aspectes molt importants per a esdevenir ciutadans competents i competencials, com 

ara el treball en equip, l’escolta activa, l’assumpció de responsabilitats, l’esperit crític, i 

sobretot la satisfacció per la feina realitzada. 

 

Valoració de la resta de professorat del centre: 

Per conèixer la valoració de la resta de professorat del centre, s’ha passat una 

enquesta a tot el professorat que no intervé directament en el projecte. 

En general, el projecte de ràdio a l’escola té una bona valoració per la totalitat del cens 

(professorat no implicat directament en el projecte), que opina que RàdioGOTA és un 

tret diferencial i identitari de l’escola, i ha de continuar endavant els propers cursos.  

A continuació es mostren el resultats obtinguts: 
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Valoració de l’alumnat: 

S’ha realitzat a través d’una enquesta passada a tot l’alumnat del centre, per conèixer 

la seva opinió respecte el projecte, així com per recollir propostes de millora. 

En general, 8 de cada 10 infants del centre escolta alguna vegada el programa diari 

Esquitx, i a pràcticament la totalitat de l’alumnat els agrada. De la mateixa manera, el 

programa setmanal, El Mullader, també té una gran acceptació amb un percentatge 

d’acceptació del 91%. En aquest punt dir que algunes de les valoracions negatives 

que han fet part de l’alumnat es deuen, en bona part, a la megafonia del centre, que fa 

que en alguns espais s’escolti molt poc i en d’altres s’escolti tant fort que pugui arribar 

a molestar a algun infant. 

Com a dades curioses, 8 de cada 10 alumnes volen participar en algun programa i 

pràcticament la totalitat de l’alumnat vol que el projecte continuï el curs vinent. 

Cal dir que els mestres dels cursos més baixos (educació infantil) ens fan saber que 

l’alumnat més petit, tot i no parar atenció a escoltar la ràdio amb atenció, són 

coneixedors de la mateixa i reconeixen la seva sintonia. El fet que els programes 

siguin emesos per la megafonia del centre, apropa aquest projecte fins i tot a l’alumnat 

més petit de P3, i és per això que s’ha convertit en un tret d’identitat i de cohesió del 

centre. 

Entre les propostes de millora recollides, que ens fa arribar l’alumnat, hi destaca:  

• La incorporació d’acudits i rialles gravades.  

• Més diversió. 

• Més rodolins. 

• Endevinalles de divendres a divendres…  

• Més varietat de sons. 

• Més concursos, sorteigs... 

• Més entrevistes (a altres alumnes del centre i també a gent “famosa” 

(escriptors, músics…) 

 

També, i des d’un punt de vista més tècnic, la millora del so a les aules i passadissos. 

 

A continuació es recullen el resultats obtinguts en aquest col·lectiu: 
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Valoració de les famílies (al llarg del curs 2017-2018): 

Com a AMPA valorem molt positivament aquest Projecte que es va iniciar amb 

l’Escola i s’ha convertit en un dels pilars educatius del Centre. 

Creiem que RàdioGOTA engresca a tots els alumnes de l’Escola i quan arriben a cicle 

superior adquireixen amb molta il·lusió la responsabilitat de treballar en equip.  

Aprenen a buscar i redactar la informació per poder transmetre-la de forma clara en un 

temps limitat. Perden la por a expressar-se en públic i junts resolen i superen els 

problemes derivats del programa en directe. Busquen la col·laboració puntual d’altres 

alumnes més petits i això crea una complicitat que els ajuda a créixer tot estimulant la 

seva autoestima. Tanmateix els oients aprenen a respectar i valorar la feina dels 

companys. 

Com a famílies ens sentim molt propers al Projecte de RàdioGOTA perquè l’hem vist 

fer-se gran durant tots aquests anys i tenim l’oportunitat d’escoltar “El Mullader”, el 

programa dels divendres, a través de la web o en directe abans de la sortida de la 

tarda. 

(AMPA Escola La Sèquia)  
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6. MATERIAL AUDIOVISUAL PRODUÏT RESULTAT DE 

L’EXPERIÈNCIA 

 

Tots els programes El Mullader i l’Esquitx (programa especial inici de 

temporada) es troben al bloc de l’escola. Els podeu trobar al següent enllaç: 

http://www.escolalasequia.cat/categoria/radio-gota/ 

 

De la mateixa manera podreu visualitzar un vídeo-resum del projecte, on 

queden resumides les diferents activitats i programes que es realitzen, així com 

així el projecte presentat a concurs, en el següent enllaç directe: 

https://agora.xtec.cat/escolalasequia/radio-gota/ens-presentem-als-

premis-el-cac-a-lescola/ 

 

El guió de tots els programes diaris l’Esquitx estan guardats al servidor de 

l’escola, i a disposició de consulta en cas necessari. 

 

 


