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1. TÍTULO DO PROXECTO 

“RADIO CHALANA” 

PROXECTO DA A RADIO ESCOLAR COMO RECURSO DIDÁCTICO: 

MELLORAR A ORALIDADE COMO BASE PARA O ÉXITO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

2. DESCRICIÓN DO PROXECTO DE 

FORMACIÓN/INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Acolléndonos a convocatoria do 28 de febreiro de 2014 da Secretaría Xeral de 

Política lingüística e Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa pola que se establecen as bases reguladoras para a realización 

de proxectos de innovación en dinamización ligüística en  centros docentes de 

titularidade da Consellería de Educación e Ordeación Universitaria, o CEIP Isaac 

Peral presenta un proxecto que sitúa o seu carácter innovador na pretensión de 

mellorar a competencia  lingüística na lingua galega a través do emprego da radio  

como medio de comunicación levando a cabo accións significativas para acadar a 

normalización lingüística que o noso centro merece. 

Considerase que a lingua é o vehículo de comunicación mais potente que ten un 

pobo e que o seu dominio permite. A radio  pode axudar na trasmisión da lingua 

galega, intentándose   traballar nas carencias atopadas na competencia lingüística do 

nosos alumnado, na área da lectura e  escritura e  a partir de actividades radiais, que 

traballen as  competencias básicas tales como: expresarse oral e escrito, ler e  

comprender.  

Ademais, intentamos a preparación do alumnado  para actuar como cidadáns 

participativos e na  defensa e no desenvolvemento da sociedade democrática. A 

través da radio  preténdese  a adquisición de competencias sociais  e cívicas persoais, 

interpersoais  e culturais  que inicien ao alumnado na  participación  eficaz e 

construtiva da sociedade. 



3. CONTEXTUALIZACIÓN E XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO 

  

 O C.E.I.P. Isaac Peral é un colexio público situado no concello de Ferrol, na zona 

urbana no barrio de Esteiro. Recibe o seu alumnado prioritariamente do sector 

militar: unha porcentaxe elevada (arredor do 60%) de familias do ámbito militar, 

moitas delas procedentes doutras comunidades do Estado Español.  

 Case a totalidade do alumnado  chega ao centro falando castelán, lingua habitual 

nas súas casas ou polo menos habitual cando se dirixen a eles. 

A realidade lingüística do centro é a que amosamos 

3.1 CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO. 

Como se pode observar no mapa publicado polo 

Centro de Documentación sociolingüística de 

Galicia a comarca de Ferrolterra é unha das zonas 

onde a lingua inicial é maioritariamente o castelán. 

Isto acentúase canto máis nova é a poboación. O 

noso centro non é alleo a esta realidade e vese 

afectado de xeito moi directo por esta situación. 

Das enquisas feitas no  centro para valorar  o nivel de uso da lingua galega  

despréndese que máis do 80% das familias emprega o castelán cando falan entre eles 

na casa e unicamente unha porcentaxe moi pequena o fai en galego. Esta porcentaxe 

vese incrementada cando se dirixen aos nenos e nenas, xa que un 98% dos pais 

manifesta que cando se dirixen aos seus fillos, fano en castelán e só un 2% o fai en 

galego. 

Consideramos que non se usa o galego  na vida diaria. 

No centro traballamos    profesores, a maioría definitivos. Ó nº de alumnos/as 

é de 450 mais ou menos,  



3.1.1 SITUACIÓN DO PROFESORADO. 

A maior parte dos docentes do centro empregan o castelán en contextos 

informais, fóra da clase. É o idioma empregado habitualmente, aínda que moitos 

teñen como lingua inicial o galego pero a lingua habitual é compartida dependendo 

dos contextos. 

A competencia en galego é case do 100% por parte dos docentes. 

3.1.2. SITUACIÓN DO ALUMNADO. 

O alumnado é maioritariamente castelán falante. Teñen o castelán como 

lingua inicial e como lingua habitual. 

Obsérvase que a competencia en lingua galega mellora na escrita ao finalizar a 

primaria, estando un pouco máis baixo o nivel que o castelán, pero na expresión oral 

é moito máis baixa. 

A utilización nas TICs do galego está arrancando coa páxina web do centro 

que se está actualizando constantemente e que entre os seus contidos conta con 

múltiples seccións nas que a lingua aparece como unha ferramenta de traballo para 

levar a cabo as diferentes actividades que se propoñen. 

O proxecto da biblioteca co préstamo de libros en galego , coas mochilas 

viaxeira que fomentan a lectura na casa en galego e o traballo de normalización 

lingüística velando pola competencia lingüística da lingua galega, fannos pensar 

nunha melloría nas expectativas do emprego do galego, tanto como lingua escrita 

como falada. 

3.1.3 SITUACIÓN DO PERSOAL NON DOCENTE 

Sucede o mesmo que co persoal docente: A maior parte empregan o castelán 

en contextos informais, no centro e fora do centro.  

 

 



4. OBXECTIVOS DESEÑADOS COMO RESPOSTA ÁS 

NECESIDADES DETECTADAS 
 

Os obxectivos que pretendemos van  dirixidos ao centro e as actividades a realizar, 

van encamiñadas a mellora a competencia lingüística tanto do profesorado, persoal 

non docente como alumnado e familias. 

 

4.1 FORMULACIÓN DOS PROCESOS DE MELLORA DO ENSINO E DA 

APRENDIZAXE 

Trátase de 

 Utilizar a lingua galega como un instrumento para a adquisición de 

aprendizaxes e comprensión da realidade. 

 Mellorar a proposta educativa da escola a través de actividades 

significativas para as alumnas e alumnos. 

 

4.1.1.CON RESPECTO AO ALUMNADO  

1. Usar a lingua galega na vida cotiá . 

2. Coñecer, valorar  e respectar o noso patrimonio cultural. 

3. Fomentar a participación, a autoestima persoal e a 

identidade local.  

4. Prepararse para o exercicio activo da cidadanía con un espírito crítico ante as 

mensaxes que reciben e elaboran. 

5. Desenvolver  hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade e  actitudes de confianza en sí mesmos, sentido crítico, 

iniciativa persoal, curiosidade, e creatividade. 

6. Iniciarse na utilización de novas Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación  e emprego das xa coñecidas. 

 



4.1.2.CON RESPECTO AO PROFESORADO  

1. Fomentar dende a aula o uso do galego no alumnado a 

través da organización de actividades para a radio escolar. 

 

4.1.3 CON RESPECTO  A  TODA A COMUNIDADE ESCOLAR   

1. Potenciar o uso da lingua galega na vida cotiá. 

2. Coñecer, valorar  e respectar o noso patrimonio cultural. 

 

 

4.2 PROPOSTAS ESTRATÉXICAS DE ACTUACIÓN A CURTO PRAZO 

XERAIS 

 Desenvolver a capacidade oral e escrita na lingua galega. 

 Apertura da escola a comunidade. 

 Participar democraticamente dos espazos radiais 

 Formar emisores, receptores activos e críticos de situacións concretas, reais 

e actuais. 

 Utilizar o galego na linguaxe oral como medio para as diversas situacións 

comunicativas a nivel interpersoal. 

 Desenvolver a capacidade creativa mediante a elaboración producións 

textuais propias en galego. 

 Desenvolver o hábito lector. 

ESPECÍFICOS 

o Manexo da radio como medio de comunicación 

 Recoñecer e utilizar os elementos formais do medio radiofónico.:a súa 

linguaxe, aparellos para a emisión dos programas.. 

 Coñecer  e dar a coñecer a a realidade do país. 

 Utilizar a radio para promocionar os dereitos dos nenos  

 Promover procesos de atención a la diversidade e inclusividade  a través 

da radio escolar co traballo cooperativo de aula. 



4.3 PROPOSTAS ESTRATÉXICAS DE ACTUACIÓN A LONGO PRAZO 

O proxecto contempla a posibilidade de emitir en directo en anos posteriores 

elaborando o propio alumnado un equipo igual que acontece con calquera emisora 

de radio co que o centro tería conseguido a apertura das súas portas a sociedade e 

permitiría que a colaboración dos membros da comunidade no proxecto. 

 Mellorar a produción oral e escrita dos alumnos. 

 Coñecer e participar na sociedade a través da radio 

o Iniciar un traballo en rede con entidades que se relacionen coa escola. 

o Traballar con outros centros que se sumen ao proxecto cos que temos xa 

contactos establecidos. 

 Afianzar vínculos afectivos entre a escola e a sociedade. 

 Valorar a liberdade de expresión como un dereito básico na sociedade 

democrática. 

 Desenvolver o  pensamento crítico e reflexivo para unha inserción social 

significativa e transformadora. 

 

5. ACTIVIDADES DE DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS 

DE INNOVACIÓN PREVISTAS 
       Título e descrición: 

       Obxectivos e proposta metodolóxica. 

      Xestión e temporalización. 

O primeiro trimestre do curso escolar adicaríase á formación e á implantación 

do equipamento necesario para poder colgar os programas na rede ou ben poder 

emitir  en directo.  No segundo trimestre iniciaríanse as emisións en fase de proba, 

para no terceiro trimestre comezar as emisións de acordo coa programación 

aprobada polo equipo director  da radio.  

Cada nivel debe presentar unha vez cada 15 días o seu traballo para a radio debendo 

ser incluída a actividade na programación de aula.  



 

Os programas emitidos colgaríanse na páxina web do Centro para que poidan 

ser escoitados por quen o desexe a través de internet e mesmo on-line.  Cando se 

celebre algún acontecemento extraordinario no Centro poderán realizarse programas 

especiais, ben gravados ou ben en directo. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

1º 

TRIMESTRE 

- Formación do profesorado  

- Implantación do equipamento necesario . 

- Dar a coñecer o proxecto a comunidade educativa. 

2º 

TRIMESTRE 

- Participación das aulas na radio coa presentación dos traballos 

elaborados. 

- Emisións en fase de proba. 

3º 

TRIMESTRE 

- Emisións de acordo coa programación aprobada polo equipo 

director  da radio.  

- Programas, acontecementos e celebracións especiais. 

- Publicación das emisións na páxina web do centro 

- Programación  de outras colaboracións proporcionadas polos  

diferentes equipos de dinamización do centro: 

 Equipo da Biblioteca do centro. 

 Equipo de convivencia. 

 Equipo de extraescolares. 

 Departamento de orientación. 



 

 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

PROFESORADO 

 Dar a coñecer o proxecto 

 Solicitar formación do CEFORE 

 Elaborar unha enquisa para medir o nivel de partida do 

alumnado en canto ao emprego do galego 

 Montar a radio e aprender o seu emprego 

 Repartir tarefas  entre o profesorado  implicado.  

 Elaboración das normas da radio e para a súa participación 

nela  

 Dar a coñecer as tradicións e costumes  

- Samaín e 

Magosto 

- Nadal 

- Día da Paz 

- Entroido 

 

- Festa dos Maios 

- Correlingua 

- Letras Galegas 

 Programar as actividades a realizar dende cada área 

 Publicitar o Xornal escolar, as actividades da biblioteca e as 

saídas do contorno 
 

 

ALUMNADO 

 Participar nas actividades de formación de usuarios 

 Participar no proxecto coas colaboración individuais e en 

equipo 

 Investigar e recoller información sobre o entorno próximo  

 Empregar o galego para o traballo coa radio 

COMUNIDADE 

ESCOLAR 

 Coñecer o proxecto 

 Colaborar nas propostas a través do buzón de suxerencias do 

centro 

 Participar das emisións sempre que sexa solicitada a súa 

colaboración 

METODOLOXÍA 

Preténdese que o alumnado sexa o centro do acto educativo e que sexan eles mesmos 

los que vaian descubrindo a necesidade de adquisición da aprendizaxe a partires da 

propia experiencia. O profesor actúa  como  mediador no acto educativo; é o que 

proporciona elementos de traballo ao alumnado. 

Cada aula deberá presentar unha comunicación tan sequera unha vez cada 15 días. 



Tratarase de que cada aula faga o seu proxecto colaborativo de tal xeito que parta do 

alumnado o tema a investigar . Trátase de que o alumnado decida sobre que 

investigar, busquen solucións ao problema prantexado e que comuniquen ao resto da 

comunidade .  

RESPETO POLA DIVERSIDADE  

Todo o alumnado do centro será participe do proxecto na medida das súas 

posibilidades.  

 

6. IMPLICACIÓN DO PROFESORADO, RESPONSABLES E 

DEMAIS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA 
 

6.1 RECURSOS HUMANOS IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO 

PROXECTO 

Todo o profesorado participará deste proxecto, intentando , cada persoa 

dende o seu  ámbito de intervención ,involucrar ao resto da comunidade 

escolar e á contorna.  

 O profesorado establecerá en cada aula a programación coa que 

colabora no proxecto, motiva  ao seu alumnado . 

 O equipo director da radio: establece e organiza os tempos de 

gravación.  

 Os equipos dinamizadores do centro (Convivencia, Biblioteca, 

Extraescolares...): aporta a súa información sobre a dinamización do 

centro para ser retrasmitida radiofonicamente.  

 O equipo das Tics: achega á páxina web os programas elaborados de 

cada aula. 

 Persoal non docente (Conserxe e limpadoras): colaborarán na 

instalación da radio, acondicionamento do lugar... 

 A ANPA facilita a súa información para que poida ser retransmitida 

radiofonicamente ás familias.  

 O equipo directivo colabora no proxecto buscando os recursos 

necesarios para a formación do profesorado. 



 Departamento de Orientación: facendo proposta cada a inclusión de 

todo o alumnado. 

6.2 RECURSOS MATERIAIS QUE SE VAN MOBILIZAR: EQUIPAMENTO  

Pretendemos comezar cunha emisora moi sinxela pero que poda ser ampliada e 

permaneza no tempo. O equipamento será o mínimo necesario para botar a andar  e 

cumprir para os obxectivos propostos. Aproveitaremos unha aula pequena para a 

súa ubicación. Para  o cambio dos fins educativos que se lle vai dar a este espazo, 

precisamos facer unhas pequenas reformas . Precísase: 

 Un novo acristalamento  para que dende os corredores o alumnado poda 

observar as sesións de gravación. A reforma consistiría en cambiar un panel 

da aula adicada na actualidade a Audición e linguaxe e pórlle cristal. 

 Illamento acústico nas paredes, de xeito que non se escoiten os ruídos 

procedentes do tránsito do alumnado 

 Chan de cortiza para facer o mesmo illamento acústico. Sendo un espazo 

pequeno o custo non sería moito. 

 Mobiliario para poder soportar todo o material. 

 Taboleiro de anuncios para dar a información a comunidade das quendas de 

gravación ,programas e demais organizacións da emisións…. 

 

 O resto do presuposto empregaríase para a dotación da sa dos  seguintes 

compoñentes para realizar as gravacións: 

 Mesa de mezclas (4 canles)   

 2 lectores CD.  

 2 gravadoras.  

 Unha cámara web  

 Dous ordenadores .  

 Cableado e conectores.  

 Micros dinámicos    

 Pie micro sobremesa  

 Cascos    

 Distribuidor cascos   

 Híbrido Telefónico   

 

 

 

 

7. COLABORACIÓNS INSTITUCIONAIS 
Nosa radio tratará de colaborar con outras emisoras de radio , para que o 

alumnado poda despazarse e coñecer en directo como sería un programa de radio .  



Buscarase asesoramento da universidade de Santiago quen poda axudar ao 

colexio para o montaxe da emisora e doutros centros da zoa que teñen radio 

funcionando no seu colexio. 

Como o proxecto elaborado ten varias fases , en anos sucesivos preténdes 

colaborar con outros centros establecendo redes que permitan comunicar en directo 

a través dunha emisora. Para isto, estanse establecendo contactos con outros centros 

da zoa para que se sumen ao noso proxecto. 

 

8. PLAN DE AVALIACIÓN 
 

8.1 CRITERIOS E INDICADORES PARA A AVALIACIÓN 

A Avaliación 

A avaliación  basearase en dous aspectos fundamentalmente:  

 O grado de participación del alumnado e profesorado e  

 A observación dos progresos do uso do galego 

No primeiro lugar , entenderemos  que o proxecto alcanza una avaliación 

positiva si o grado de participación do alumnado e profesorado vai en aumento. 

Para elo empregaremos  un contador de acceso ao sitio onde están alonxadas as 

emisions da radio e unha enquisa ao alumnado que permita coñecer a audiencia. 

Participarán na  avaliación:  

 A Comunidade Educativa (Claustro e Consello Escolar).  

 Os/as profesores/as participantes no proxecto 

 ·O alumnado  

 

No segundo  lugar valorarase o progreso dos obxectivos específicos propostos.  



 
OBXECTIVO:   REALIZAR EMISIÓNS RADIOFÓNICAS EN LINGUA GALEGA 

  

IMPACTO NA AULA INDICADOR  CRITERIO DE ACEPTACIÓN INSTRUMENTO DE MEDIDA TEMPORALIZACIÓN 

Favorece o uso da 

lingua galega 

Incremento do uso da 

lingua galega 

0 10% do alumando  contesta 

en galego cando lle falan. 

Escoitase falar polos corredores 

ou no patio galego 

Autoavaliación do alumnado 

do tempo que falan galego: 

ficha de seguimento na que se 

poidan anotar os aspectos más 

relevantes en función dos 

obxectivos 

Ao rematar o curso 

escolar 

Mellora da calidade 

lectoescritora en lingua 
galega 

Mellora a produción de 

diferentes tipos de 

textos: contos, novelas, 
poemas... 

Aumenta en un 10 % o nº de 

traballos presentados en galego 

noutras áreas diferentes as de 
lingua galega UFFFFF!!!!  

Cualificación e rexistro dos 

traballos presentados 
Á entrega dos traballos 

Modifica positivamente 

os resultados en lingua 

galega 

Disminución dos 

resultados negativos na 

área de lingua galega 

A porcentaxe de fracaso sitúase 

nun 20 % 
Os resultados as avaliacións 

Ao rematar cada 

avaliación 

Aumenta o nivel de 

motivación do 
alumnado 

Incremento do número 

de alumnado que 

presenta os seus 
traballos en prazo e 

forma 

O 90% do alumnado presenta 

os seus traballos no prazo 
prefixado 

Control e rexistro por parte 

do profesorado dos traballos 
presentados 

Ao rematar o prazo 

prefixado para a entrega 
de cada traballo 

Favorece o traballo 

colaborativo e o 

respecto aos demais 

Aumento do respecto e 

valoración do traballo 

dos demais  

O 90%  do alumnado participa 

neste proxecto polo menos unha 

vez ao mes 

- Emisións rediofónicas 

- Relación do alumnado 
participante en cada 

emisión. 

- Enquisa ao alumnado co 

grao de satisfacción  

- Rexistro por parte do 

profesorado. 

Ao rematar cada emisión 

radiofónica. 

Favorece a aprendizaxe 

autónoma: 

desenvolvemento da 
competencia “aprender 

a aprender” 

Diminución da 

dependencia do 

alumnado do 
profesorado e do libro de 

texto. 

Na elaboración da súa emisión, 

o alumnado utiliza polo menos 

outra fonte de información á 
marxe do libro de texto.  

Relación das fontes 

utilizadas para a elaboración 
do seu traballo 

Ao presentar e emitir o 

alumnado o seu traballo 

Facilítase o acceso á 

información do 

alumnado e as súas 

familias 

Incremento do número 

de visitas á nosa web 

para escoitar as 

emisións 

500 visitas diarias á nosa web 
Contador de visitas da nosa 

web 
Mensualmente 



TAREFAS AVALIADAS 

Composicións escritas 

Traballos de investigación 

Exposición oral 

Audicións 

 

CONTRIBUCIÓN DO PROXECTO AO DESENVOLVEMENTO DAS  

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación 

lingüística 

Ordenar a exposición tanto na comunicación oral 

como escrita preocupándose pola corrección 

sintáctica e léxica da lingua galega 

Expresarse con claridade e corrección 

Comunicar ideas con claridade expositiva e 

empregando o vocabulario que corresponda 

Desenvolver habilidades de comunicación. 

Interacción co mundo físico e social 
Observar os acontecementos  que suceden no 

entorno e os comunican aos compañeiros/as 

Competencia Tic 

Buscar e obter información  empregando as TICs 

Acceder á páxina web para escoitar as emisións de 

radio  

Competencia social e cidadán 

Coñecer os seus dereitos e os principios 

democráticos de participación e liberdade de 

expresión. 

Escoitar e respectar as opinións dos demais 

Competencia para aprender a 

aprender 

Participar na elaboración de  traballo individual e 

cooperativo. 

Competencia autonomía persoal e 

iniciativa 

Porse no lugar dos outros e valorar as ideas dos 

demais. 

Planificar pequenas tarefas de investigación. 

Expor apreciacións e opinións persoais de forma 

decidida e coherente 

Competencia matemática 

Controlar os tempos de emisión da radio. 

Utilizar expresións numéricas e unidades axeitadas 

para indicar os tempos de emisión. 

Ordenar a duración das distintas emisións. 

Transformar unidades de tempo. 



8.2 IMPACTO DO PROXECTO NA MELLORA DO USO DA LINGUA GALEGA 

NA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

Impacto pedagóxico. Afianzamento da oralidade  

 Produción correcta de mensaxes orais.  

 Selección e presentación de información.  

 Investigación e capacidade de traballo en grupo. 

 Incrementar o hábito pola lectura e escritura creativa e informativa. 

Impacto socio-comunitario: 

 Optimizar o  desempeño social e comunicativo. 

 Democratizar as accións a través da participación na radio. 

 Interactuar con alumnos que teñan Necesidades Educativas Especiais. 

 Propiciar que toda a comunidade  participe do proxecto. 

 Convocar as institucións sociais  a participar do  mesmo. 

 Facilitar o acceso á información. 

Por outra parte elaborarase un proxecto de integración nas actividades da Biblioteca 

como medio de “animación a la lectura”. 

 

9. MEDIDAS DE DIFUSIÓN DO PROXECTO 

Para a difusión do proxecto se empregarán as titorías de principio de curso 

a través dos titores onde se informará ás familias. Así tamén se explicará ao 

alumnado a principio de curso e se realizarán carteis na porta do local habilitado 

para a radio, así como a programación que se vaia establecendo durante o curso. 

Pero, a maior difusión do proxecto será os seu produto final, as emisións 

radiofónicas, que serán difundidas a través da nosa páxina web.  



 

10. ORZAMENTO 

Presupuesto orientativo: Consideramos que se nos deran oa cantidade de 2000 

euros proposta na solicitude poderíase facer o seguinte: 

.  

1. Novo acristalamento do local donde vai estar ubicada a radio 

2. Aillamento do mesmo: precisa estar aillado dos sons xa que está ubicado nun 

corredor 

3. Novo chan de corcho para evitar interferencias sonoras 

4. Mobiliario adaptado os novos fins do local 

5. Mobiliario para ubicar o material de gravación 

6. Taboleiro de anuncios para informar a comunidade das gravación 

6.3 Compra do material necesario para facer as gravacións (punto 6.2: 

EQUIPAMENTO) 

 

 

11. FUNCIÓNS E TAREFAS DO PROFESORADO IMPLICADO 

No proxecto participan todo o claustro de profesores sendo normalización 

lingüística quen leva a dirección do mesmo. Tamén participa o equipo de 

convivencia e a biblioteca escolar quen ten a capacidade de empregar a radio para 

dinamizar a través dela o seu proxecto, sen esquecer ao grupo dinamizador das TIC 

que será o encargado de subir as emisións radiofonicas á páxina web. 

Sempre deberá haber un profesor/a nas gravacións e deberán rotarse os 

profesores para que todos aprendan a empregar este recurso e o podan usar coa súa 

aula. 

Neste proxecto están implicados os seguintes equipos: EDNL, Biblioteca, 

Extraescolares, Convivencia, orientación, TiCS, e o apoio da páxina Web de Colexio. 

Pregresivamente, anímarase a ANPA para que colabore coa radio escolar dando así 

un pulo ao galego por parte da Comunidade de nais e pais, moi deficiente no noso 

centro. 



 Pensamos que é un proxecto ambicioso, a desenvolver no tempo , en 

principio un ano pero co que o equipo  que o vai levar adiante quere que 

permaneza no tempo e ten ideas para amplialo en anos posteriores ao da posta en 

marcha porque a idea é a formación de unha comunidade de aprendizaxe a través 

da radio. 

“UN PROXECTO DE TODOS PARA TODOS” 

 


