
“A radio escolar é un espazo de 
socialización e aprendizaxe onde se poñen 

en Xogo habilidades, imaxinación, 
coñecementos, responsabilidades e unha 

grande dose de paixón ao servizo da 
comunicación. É un espazo de participación, 

pluralismo e interdisciplinariedade”.
CEIP de Agolada

“A radio é unha gran ferramenta para a 
autoavaliación a través da escoita. Posúe un alto 

poder de motivación o que en consecuencia 
implica un alto nivel de implicación por parte do 

alumnado. Ademáis dota de funcionalidade o 
traballo levado a cabo, imprimindo de significado 
a todo o proceso. Achega contexto e funcións a 
todas as tarefas implicadas, polo que resultan 

moito máis significativas”.
CEIP Pepe de Xan Baña

“Gravar un programa de radio supón 
adaptar o desenvolvemento das competencias 
clave aos ritmos persoais de cada alumna ou 

alumno”.
CEIP da Pobra do Brollón

R AD IO NA BI BL IO

Escoita as opinións da rapazada 
de “Radio Maraña”, a emisora do 
CEIP Vilar de Barrio (Ourense)

Velaí o que contan desde “A Voz da 
Mata”, a emisora do CPI M. Suárez 
Marquier. O Rosal (Pontevedra)

Toda a comunidade educativa do 
CEIP A. Barreiro Piñeiro, de Cambados 
(Pontevedra) pon en valor a súa 
“Radio Estrela”,

O programa “Radio na Biblio” 
no Blog da Asesoría de 
Bibliotecas Escolares de 

Galicia.

CEIP A Lama. Pontevedra

CEIP Vilar de Barrio. Ourense



“O alumnado ten un espazo onde 
expresarse e amosa unha gran 
predisposición para acudir á emisora e para 
participar, en grupos sempre heteroxéneos. 

Fomenta a autonomía. Hai pequenos 
grupos de alumnos/as que acoden, de xeito 
voluntario á emisora para organizar 
concursos, cartaces informativos, anuncios, 
contos… para fornecer a programación. 

Favorece a integración, pois fai posible a 
participación de diversidade de alumnado, 
mesmo quen non participa doadamente 
doutras actividades lectivas. 

Promove a valoración da escoita, da crítica 
construtiva e autocrítica, pois permite 
facerse conscientes dos resultados dos 
actos comunicativos en contexto, axuda á 
improvisación e potencia a socialización”.

O CEIP P de Carballedo, que emite un programa semanal 
na súa Radio na Biblio, observa que:

A  R A D I O  C O M O  F E R R A M E N TA  PA R A  A  I N C L U S I Ó N

“A radio é, sen dúbida, un espazo onde calquera persoa pode atopar o seu oco para integrarse nun 
proxecto común” (IES de Melide)

(…) “o instrumento perfecto para que o noso alumnado poida expresarse a través dos seus 
talentos” (CPI M. Suárez Marquier)

UN RECURSO PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:  

“A radiio pode ser unha axuda enorme para o Departamento de 
Orientación, non so porque, desde o punto de vista da Pedagoxía 
terapeutica ou da Audición e Linguaxe é un instrumento directo 
de traballo co que mellorar competencias do noso alumnado con 
dificultades, senón porque axuda notablemente en problemas 
sociais e afectivos derivados das características individuais dos 
alumnos/as” (…)

“Na radio teñen cabida tamén diversas aptitudes. Máis aínda, a 
radio debe servirnos de campo de adestramento de destrezas - a 
lectura por exemplo - para as cales as aulas se tornan espazos 
máis encorsetados”. 

“A radio é un lugar onde todos e todas poden ser protagonistas 
dos diferentes programas que se realizan e independentemente 
dos resultados académicos e/ou dos cursos nos que estean”.

RADIO ESCOLAR. TRABALLO EN EQUIPO:  

“A radio é sobre todo equipo. A concepción dun proxecto común 
é esencial para que os programas poidan ver a luz. Equipos con 
funcións variopintas que deben ser desempeñadas por persoas 
moi diferentes entre si. Saber xestionar ese equipo forma parte 
tamén das aprendizaxes paralelas de calquera proxecto de radio”. 

“Favorece a participación e a comunicación”.

A voz da Mata. CPI M. 
Suárez Marquier. O Rosal

As pegadas de Arnaldo. 
CEIP de Seixo. Marín

Radio na biblio. CEIP Valle-
Inclán de O Grove

A Conselleira de Educación 
visita a Radio do CEIP Pepe de 
Xan Baña

Radio na biblioteca do CEIP 
da Pobra do Brollón

Radio Rosiña. CEIP Víctor 
Sáenz
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