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PLAN DE VIABILIDADE DA RADIO ESCOLAR
DO CEIP LÓPEZ FERREIRO



 "Onda Solidaria"  a radio escolar  do Ceip López Ferreiro,

naceu grazas aos obradoiros de Radio Escolar impartidos pola

ONGD AGARESO (Asociación Galega de Comunicación para o

Cambio Social) no marco do proxecto Escolas Sen Racismo 

( ESR) desenvolvido por Agareso e ACPP  (Asemblea de

Cooperación pola Paz)  coa financiación da Xunta de Galicia,

durante dous anos consecutivos,  no 2018 e no 2019.

 

Foron un total de 4 sesións prácticas de 110 minutos no ano 2018

e as mesmas no 2019.

 

Con estes dous obradoiros uns trinta nenos e nenas  ( 15 en

cada edición aproximadamente) de entre 8 e 12 anos sentaron

as bases da radio escolar do centro: ONDA SOLIDARIA.

 

O presente plan de viabilidade nace para asegurar a

sustentabilidade dunha nova ferramenta escolar na que 

non solo se favorece a mellora de competencias técnicas,  a

lingua escrita e oral, o traballo en equipo...senon tamén  se

fomenta a reflexión en torno a cuestións complexas como a

desigualdade, o desenvolvemento sostible, os medios de

comunicación, etc.

ONDA
SOLIDARIA



Coñecerá o mundo da radio e dos medios de comunicación

Reforzará os contidos curriculares dun xeito atractivo e divertido

Reflexionará sobre cuestións complexas como o feminismo, a equidade, a desigualdade, os dereitos

humanos, o medio ambiente, a cultura de paz... 

Fomentará a súa creatividade e a imaxinación. 

Adquirirá novas competencias técnicas e na linguaxe escrita e oral.

Traballará en equipo

Contará cunha nova ferramenta de comunicación interna,  que amplia as linguaxes presentes no centro,

promovendo a expresión oral, a alfabetización múltiple e o traballo  colaborativo de profesorado e

alumnado.

Onda Solidaria é a radio escolar do CEIP López Ferreiro, a través da cal: 

 

O alumnado participante:

 

O centro educativo:

 

 

 

OBXECTIVO DO
MEDIO ESCOLAR



Para a sustentabilidade dun medio escolar é fundamental a implicación do profesorado.  Esta
necesidade faise aínda máis patente na educación primaria ( como é o caso do centro educativo que
nos ocupa)  onde os mestres e mestras serán non só quen coordine a actividade, senón tamén os
encargados de levar o control técnico e nalgunhas ocasións a edición e distribución do programa final.
 
A radio,  aínda que é un medio relativamente sinxelo tecnicamente, posúe unhas características 
 propias que deben ser dominadas para poder traballar a ferramenta en todo o seu potencial.  Por este
motivo resulta interesante que algúns dos mestres e mestras do centro educativo onde se vai a
implantar, reciban unha formación previa.
 
O profesorado CEIP López Ferreiro, alentados quizais pola experiencia radiofónica realizada co
alumnado no proxecto Escolas Sen Racismo do curso 2018-2019, decidiron ampliar os seus
coñecementos radiofónicos con dous cursos financiados cos fondos CAFI do Ministerio de Educación
para a formación do profesorado.  Así realizaron un primeiro obradoiro de radio escolar solidaria
impartido por AGARESO entre xaneiro e abril do 2019 ( 12 horas lectivas)  e un segundo  ( 6 horas
lectivas) en novembro no curso 2019-2020, adquirindo deste xeito as destrezas técnicas e teóricas
necesarias para implantar a súa radio escolar.
 
 
 
 
 

NECESIDADES
Recursos humanos: o Profesorado, peza clave

O profesorado do Lopez Ferreiro na súa primeira formación radiofónica



Se ben é útil que un grupo amplo de profesorado coñeza a ferramenta ( á primeira das formacións
acudiron 14 mestres e mestras) é bastante probable que non todos vaian facer uso habitual da radio ( e
só a usarán en casos puntuais de colaboración de todo o centro).  Faise polo tanto pertinente
establecer un grupo duns catro ou cinco mestres con maior interese e un coordinador/a da radio
escolar. Estes terán un maio coñecemento da ferramenta, serán  capaces de explicarlla ao resto e 
 encargaranse do coidado dos materiais, coordinación das actividades e realización de propostas.
 
No caso do Ceip López Ferreiro un grupo de mestras, coordinadas por Ana Robles González ( Relixión),
e  Rosa Suárez Veiga (infantil) comprometéronse dun xeito máis intenso coa radio escolar. Acudiron ás
dúas formacións para o profesorado, coordinaron a compra dos materiais necesarios e estiveron
presente nos obradoiros de radio para o alumnado impartidos por AGARESO, co programa Escolas sen
Racismo durante os dous anos consecutivos, adquirindo deste xeito maior destrezas técnicas, control
do material e ideas e formatos para posibles prácticas no centro educativo.
 
 
 

Recursos humanos: o Profesorado, peza clave

A Mestra Ana Robles coa formadora de AGARESO, Rocío Cadahía e unha alumna do obradoiro de ESR

 
 
 
 

Para asegurar a sustentabilidade do proxecto, e ter capacidade de substituir ao profesorado
coordinador da actividade se fora necesario, recoméndase establecer anualmente formacións
específicas para o profesorado novo interesado e de reforzo, a través ou ben de contratacións
externas, de solicitude de proxectos ou da auto formación. 
 



Se a implicación do profesorado é importante, a do alumnado é fundamental. Por sorte, na educación
primaria, non resulta difícil que un grupo de estudantes, probablemente dos últimos cursos se
enganchen a maxia da radio. 
 
Como anteriormente comentamos, O CEIP López Ferreiro, ven desenvolvendo nos últimos anos varios
proxectos externos, como o Escolas Sen Racismo, onde os mozos e mozas teñen acceso o mundo
radiofónico.  Froito destas formacións,  conformouse un grupo estable duns 10 mozos e mozas que xa
teñen experiencia na radio escolar. Moitos deles proveñen do Grupo Solidario que a profesora Ana
coordina  no  centro dende fai anos.  Están acostumados por tanto a reunirse nos recreos e a traballar
por proxectos tocando temáticas sociais, con revistas, carteis, presentacións... polo que coa radio
conseguen unha nova ferramenta de comunicación, atractiva e motivadora para eles.  Este será sen
dúbida o grupo que realice os primeiros programas radiofónicos.
 
Sen embargo, e tendo en conta que moitos destes participantes son dos últimos cursos, recoméndase
realizar anualmente a`principios de curso,  un chamamento para integrar novas voces en Onda
Solidaria. Como no caso do profesorado, sería pertinente tamén facer nese momento unha  formación
para os novos integrantes, ben con contratacións externas, coa solicitude de proxectos como o Escolas
Sen Racismo, ou apostando pola auto formación, que pode impartir a mestra coordinadora da
actividade, cos alumnos e alumnas máis avantaxados. O proxecto ESR ten editadas varias guías

didácticas sobre radio escolar que poden axudar ao profesorado neste senso.
 
 
 

 O alumnado, as estrelas da radio escolar

Alumnado do Ceip López Ferreiro do obradoiro de Escolas Sen Racismo 2019-2020

Guía didáctica Radio Escolar solidaria, Escolas Sen Racismo 2018/2019 

Guía didáctica Radio Escolar solidaria, Escolas Sen Racismo 2019/2020 

https://www.agareso.org/wp-content/uploads/2020/04/RADIO-ESCOLAR-SOLIDARIA_Guia-did%C3%A1ctica.pdf
https://www.agareso.org/wp-content/uploads/2020/04/RADIO-ESCOLAR-SOLIDARIA_Guia-did%C3%A1ctica.pdf
https://www.agareso.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia-did%C3%A1ctica-ESR-2019-2020.pdf
https://www.agareso.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia-did%C3%A1ctica-ESR-2019-2020.pdf


Unha mesa de radio sinxela.
3 micrófonos con cableado, 

3 auriculares 
Unha distribuidora.
Uns altofalantes
Cableado e conectores

Para poñer en marcha unha radio escolar é preciso tamén a adquisición de equipo técnico. 
O equipo directivo do CEIP López Ferreiro, asesorado por AGARESO,  adquiriu para a súa radio escolar
os seguintes materiais, facendo un gasto aproximado de 600 euros.
 
 

     antiventos e pes de micro.

 
 
 
O centro puxo a disposición da radio escolar un pc cun programa de edición de audio instalado 
( o AUDACITY, un programa de software libre, que se pode descargar de internet en:
 
 
O equipamento radiofónico adquirido debería ter unha alta durabilidade, sen embargo, ao tratarse de material
en contacto con moitos nenos e nenas é posible que anualmente se faga preciso inverter en algunha renovación
de cableado, adaptadores.... Tamén sería interesante, se a radio prospera ir mercando máis microfonía e
auriculares para completar o estudo, xa que a mesa de mezclas que se mercou ten a capacidade de asumir
máis micros. 

 
 
 
 

NECESIDADES

A radio escolar quedou
instalada na aula de

relixión, xa que foi Ana
Robles, a mestra desta

materia  a que máis
interese mostrou por

coordinar a actividade.

Medios técnicos 
 

  

Ilustración da Rede Espora

https://audacity.softonic. com

https://audacity.softonic.com/


TEMPOS

 Radio escolar?
Primeiros encontros

Formación e 
experimentación  

Compra de
material  

Instalación da
 radio escolar 

Implantación 
da radio escolar

Integración da Radio
escolar no centro

Madurez da 
Radio escolar

Terceiro ano: fase 5 e 6
 

Primeiro ano: fase 1 e 2

Segundo ano: fase 3 e  4
 

O Colexio López Ferreiro comezará no
curso  2020/21 o seu 3º ano de

traballo coa radio escolar polo que
teñen por diante as fases 5 e 6

Onda solidaria



Aínda que cada centro educativo ten as súas peculiaridades ( e as súas velocidades) existen varias
fases polas que  pasan a maioría dos colexios que  chegan a implantar a súa radio escolar con éxito. 
 
PRIMEIRA FASE: primeiros encontros

Os centros que se encontran nesta fase, acaban de atoparse co mundo radiofónico, normalmente
grazas a un proxecto externo que leva esta ferramenta ao centro educativo ou pola chegada de
algún profesor/a con interese ou coñecemento previo. Nesta fase é probable que se desenvolva no
centro algún proxecto radiofónico illado, pero non haberá material técnico dispoñible nin a radio
estará implantada. Sen embargo a experiencia serve para despertar o interese dun grupo do
profesorado.
 
Neste punto, son moitos os centros educativos que sen decantan por solicitar o proxecto da
Consellería de educación "Radio na biblio" que xa conta con 80 centros educativos con radio
escolar nas bibliotecas de toda Galicia.  Comezou no ano 2017 con 20 centros e xerou dende os
primeiros momentos unha grande demanda, polo que moitos centros educativos interesados non
conseguiron a subvención. Foi o caso do López Ferreiro que decidiu poñer en marcha a radio escolar
do centro con recursos propios.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Radio na biblio"
 

Radio Na Biblio é o programa de Xunta de Galicia para introducir a radio nas
bibliotecas escolares dos centros públicos  que matriculan  alumnado de
educación infantil, primaria ou secundaria. 
 
Pretende estimular o desenvolvemento do modelo de biblioteca cara a "centros 
creativos de aprendizaxes" e promover a creación de  emisoras/laboratorios de
radio nas bibliotecas escolares, co fin de  favorecer e apoiar proxectos de
educación das competencias informacionais e mediáticas do alumnado.
 
Búscase, así mesmo, ampliar as linguaxes presentes na biblioteca, promover a
expresión oral, a alfabetización múltiple e o traballo  colaborativo de profesorado e
alumnado. O laboratorio de radio na  biblioteca escolar poderá estar asociado a
un programa de voluntariado  na biblioteca. 
 
Para a selección dos centros terase en conta a actividade da biblioteca  escolar no
curso precedente, así como a prioridade dos centros  localizados en concellos de
ámbito rural, procurando unha distribución  equilibrada polo territorio galego.
Estes centros recibirán contías  destinadas á posta en marcha do proxecto e das
actuacións que supoña,  incluída a realización dun obradoiro de formación para o
alumnado que se considere.
 

TEMPOS
 

  

Mais info en

https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/blog/files/convocatoria_radionabiblio_2019_2020.pdf


SEGUNDA FASE: Formación e experimentación.

Un grupo do profesorado interésase pola radio escolar e recibe unha primeira formación. Nela coñecen
o medio e as posibilidades da radio como ferramenta educativa.
Esta formación pode ser financiada a través do CAFI ( Centro Autonómico de Formación e Innovación
para o profesorado)  como foi o caso do López Ferreiro (que solicitou durante dous anos consecutivos
unha formación de AGARESO), a través do programa Radio na Biblio ( se o centro é seleccionado) ou
pode ser asumida polos propios recursos do centro.  
 
Non hai que esquecer que o proxecto de radio escolar debe ser un proxecto de todo o centro, aínda
que os niveis de participación nel sexan distintos. Por iso é pertinente que unha grande parte do
claustro estea  interesada e se é posible tamén formada na materia.
 
Este foi o programa que desenvolveu gran parte do profesorado do López Ferreiro trala primeira
formación que recibiron no curso 2018/2019
 
 
 
Paralelamente a formación do profesorado no López Ferreiro o alumnado recibiu tamén durante dos
anos consecutivos unha capacitación radiofónica no marco do Escolas Sen racismo. Desta formación
saíron varios programas,  así como o nome e a sintonía da radio: Onda Solidaria.
 
 
 
 
 
 
TERCEIRA FASE: Compra de material.

O equipo directivo considera oportuno realizar a inversión de compra dun pequeno estudo de radio. O
presuposto aproximado ronda entre os 500 e os 800 euros ( sen contar o PC) dependendo dos
materiais cos que conte o centro e a inversión que queiran facer.
 
CUARTA FASE: Instalación da radio escolar.

Co profesorado e o alumnado xa formado e a compra do material feita, é a hora de tomar a decisión
de onde se vai a instalar a nosa nova radio escolar. Neste caso, optouse pola aula de relixión, xa que é
a mestra de relixión a que coordina a actividade. Como xa comentamos hai moitos centros que teñen a
radio na biblio ou que establecen espazos específicos ( nunha aula baleira) para convertela na emisora
do centro. Ademais do material técnico faise preciso ter un espazo, o máis "illado" acusticamente
posible,  cunha mesa e varias cadeiras onde se fixen os equipos.  
 
 
 
 

TEMPOS

Escoitar o conto A cincenta que non quería comer perdices

Escoitar a enquisa: son as princesas disney machistas?

Escoitar a reportaxe Mulleres que me inspiran: Valentina Vladimirovna
Escoitar Onda Solidaria | CEIP López Ferreiro | Primeiro Programa

Primeiro programa de radio do López Ferreiro

https://www.ivoox.com/a-cincenta-non-queria-comer-perdices-audios-mp3_rf_44685314_1.html
https://www.ivoox.com/enquisa-son-as-princesas-disney-machistas-audios-mp3_rf_45636015_1.html
https://www.ivoox.com/mulleres-me-inspiran-valentina-vladimirovna-audios-mp3_rf_45636204_1.html
https://www.ivoox.com/onda-solidaria-ceip-lopez-ferreiro-primeiro-audios-mp3_rf_40181423_1.html
https://bibliolulu.blogspot.com/2018/05/radio-escolar-ceip-lopez-ferreiro.html


ORGANIZACIÓN DO EQUIPO. Cantos alumnos/as van a participar? non é o mesmo 5 que 25. Quen

son? onde e cando nos imos reunir? como nos organizamos? unha semana investigamos e

escribimos, a semana seguinte gravamos? quen fai que? 

PERIODICIDADE. Imos facer un programa periódico? Cada canto se vai a emitir? unha vez ao mes,

cada quince días, en ocasións especiais. Canto vai durar? Consello: entre 5 e 20 min, o bo si

breve...

ESTRUTURA DO PROGRAMA. Cal vai a ser a estrutura do programa? benvida, entrevista, debate,

música, cuña, conto, peche...

TEMÁTICAS. Cales van a ser as nosas temáticas? cuestións vinculadas co cole,  coa comunidade,

co que estamos aprendendo nas clases,  temáticas sociais, co que pasa no mundo, chistes, contos,

cancións..

DIFUSIÓN. Como imos a difundir os nosos programas? Polas redes sociais do cole, por  grupos de

Whatsapp de país e nais, pola web…Onde o imos aloxar? Solo na nosa web, tamén no Ivoox, en

plataformas de radios escolares...

PUBLICIDADE. Como imos a dar a coñecer a nosa nova radio? No colexio con carteis?  montamos

un premio? falamos cos medio  de comunicación? 

QUINTA FASE: Implantación da radio escolar.
Esta é a fase na que se atopa o colexio López Ferreiro.  Podemos dicir que é unha das etapas máis

emocionantes e transcendentais do proceso. Onda Solidaria verá a luz, convertida xa na radio escolar

do centro. Pero nesta fase é preciso tomar moitas decisións:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPOS



 

SÉXTA FASE: Integración da radio escolar no centro
A radio xa forma parte da vida do centro educativo.  Hai un grupo conformado de mestres/as e

nenos/as q encargados da radio escolar. O profesorado e o alumnado do colexio, aínda que non

participe activamente, coñece o medio porque ademais de ser unha útil ferramenta educativa,

converteuse tamén nunha canle de comunicación interna (para dar avisos, falar do menú do comedor,

da excursión dos de 6º,  dos concursos, das actividades previstas para o entroido, dos éxitos dalgunha

alumna...). Para pasar a seguinte fase solo fai falta integrar a radio nas distintas aulas.

 

 

 

 

TEMPOS

 
A radio pode adaptarse a cada etapa formativa, de tal forma que na produción de programas interveñan
desde os nenos que están en infantil ata aqueles que están a cursar o Ciclo Superior. A experiencia podería
integrarse da seguinte maneira:
 
Educación infantil
Semanalmente, unha das clases de infantil elabora un espazo de entre 10 e 15 minutos no que participan
varios alumnos ( entre 3 e 4 )  acompañados da súa mestra-titora. Sen guión previo, explícanse contos,
cántanse cancións, fálase dalgunha cousa que se traballou en clase, dalgunha saída, coméntanse os
aniversarios, etc. O programa prepárase na aula con antelación, sendo a mestra a que dá as pautas e as
quendas de palabra, ademais de intervir activamente. Unha vez que o espazo está gravado, insérese na
plataforma onde estea a radio e enviáselle ás familias. Posteriormente, na aula escóitase e coméntase a
gravación con toda a clase.
 
Ciclo Inicial
Actúase da mesma forma que no ciclo anterior, pero cun guión previo escrito. O papel do titor/a pasa a un
segundo plano, aínda que este sempre acompaña ao grupo de 3  ó 4 nenos e nenas que entran no estudo
de radio a realizar a gravación (15 minutos).
 
Ciclo Medio
Neste caso elabórase igualmente un programa de 15 minutos no que o alumnado intervén dando a súa
opinión sobre un tema concreto, pero a sesión é de 45 minutos e divídese  en dúas partes. Unha primeira
na que se escoita e avalía o contido do programa anterior,  e unha segunda na que se propón o tema do
seguinte programa e se dan as instrucións teóricas para levalo a cabo.  Tamén se traballan os diferentes
xéneros radiofónicos ( xornalístico, ficción, musical ou publicitario). Aquí, ademais da lectura, faise moito
fincapé nas características dos textos que se van a  sonorizar: puntuación, frases curtas, diálogos, etc.
 
Ciclo Superior
Cada semana, 3  ó 4 nenos deste nivel elaboran un espazo a modo de  mini- magazine (15 minutos), no que
se introducen contidos como: As propias noticias que xera o grupo da clase, temas de actualidade tratados,
noticias de interese social aparecidas en diarios e revistas...Adiviñas, refráns, poesías, trabalinguas, receitas
de cociña,etc.
 

Como integramos a radio nas aulas?



 

SÉPTIMA FASE: Madurez radio escolar
 

Recoñecemento: Unha vez que ha radio xa está implantada nas aulas do centro, chega o momento da

implantación da radio na comunidade. A radio dáse a coñecer tamén fora do colexio. Familiares e

persoas de dentro e de fora da comunidade educativa escoitan os podcast. 

O alumnado mais comprometido ( aquel que participa na radio fora da aula, como actividade

extraescolar ou no recreo) invita de cando en vez a persoas alleas ao centro educativo para

entrevistalos. Se no pobo, ou na cidade existen radios locais analóxicas ou dixitais pódese iniciar

tamén neste momento o contacto con elas para ver se lles interesa poñer algún contido da radio

escolar.

 

Estabilidade: Os podcast teñen unha periodicidade e un equipo mais ou menos estable.

O alumnado mais implicado fai algunha excursión para coñecer unha radio profesional ou para facer

algunha entrevista.  Partipan en concursos de radio educativas e os programas se comparten en varias

plataformas, tanto do cole ( web, blog da biblio, blog da radio) como externas ( Ivoox, Soundcloud ou

plataformas de radios escolares como Escolas nas Ondas, Radio na biblio, ou Rede Espora, das que

falaremos na sección Traballo en rede.)

O profesorado máis implicado interactúa con outros mestres e mestras de outros centros que tamén

teñen radios escolares.

 

Sustentabilidade: A radio recibe alumnado e profesorado interesado ao inicio do curso tódolos anos.

Faise unha formación tanto para uns como para os outros. A radio conta cun pequeno presuposto

propio para renovación de material, formacións e outros gastos. A equipa directiva do centro

educativo participa activamente solicitando subvencións, formacións e actividades tanto para

alumnado coma para profesorado que impliquen traballar coa radio do centro.

 

 

TEMPOS



orzamentos da Rede Espora

Este foi o forzamento de compra de material  proposto ao CEIP López Ferreiro. Está baseado nos 

 

A dirección do centro adaptouno posteriormente as súas necesidades.

Non se inclue aquí un orzamento anual para a sustentabilidade da radio ( para sustitución de material

estragado e a posible inversión en formación de alumnado/profesorado).

 
 
 

ORZAMENTO

http://espora.eu/materiais-que-precisas-para-montar-unha-radio-escolar/


 

 

ESCOLAS NAS ONDAS, PONTE NAS ONDAS
Defínense como o punto de encontro para o audiovisual nas escolas de Galicia e Portugal e os países

da área galego-portuguesa. Comezou como unha experiencia radiofónica na que, baixo o título Ponte  

nas ondas, estudantes de varias escolas pontevedresas e do Norte de  Portugal elaboran un programa

variado de entrevistas, debates, etc., encamiñado a aproximar as dúas áreas xeográficas citadas.

Desde 1998, a  organización do evento contou coa colaboración de Telefónica. Agora o proxecto

Escolas nas ondas xa contén radios escolares de toda Galicia e Portugal.

 

 

 

 

REDE ESPORA
ESPORA é unha plataforma escolar que pretende crear unha potente rede de EScolas POla RAdio. A

plataforma nace da man de persoas dedicadas ao mundo do ensino e da comunicación.

 

 

 

 

CONCURSO DE PODCAST RADIO NA BIBLIO
Concurso de podcasts- Radio na biblio,  en colaboración coa Radio galega (CRTVG), no  contexto do

PLAN LIA de Bibliotecas Escolares (Lectura, Información e Aprendizaxe). Poden participar os centros

públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación 

 Profesional, integrados ou non no programa Radio na Biblio.

 

 

 

 

TRABALLO EN REDE EN ESPAÑA: RADIOESCOLARNET
Encontro de proxectos de radio escolar de cinco comunidades autónomas: Estremadura, Canarias,

Murcia, Asturias e Baleares.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALLO EN REDE

http://escolasnasondas.com/

http://espora.eu/rede-espora/

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30265

https://cedec.intef.es/radioescolarnet-reunimos-y-compartimos-radio-escolar/

http://escolasnasondas.com/
http://espora.eu/rede-espora/
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30265
https://cedec.intef.es/radioescolarnet-reunimos-y-compartimos-radio-escolar/


Coñezamos o que outros e outras fixeron antes ca nós:

 

 

RADIOS ESCOLARES, MOITO MAIS QUE UN MEDIO
 

 

O PODCAST COMO FERRAMENTA EDUCATIVA
 

 

AS RADIOS ESCOLARES NO PANORAMA RADIODIFUSOR ESPAÑOL
 

 

COMO MONTAR A TÚA RADIO ESCOLAR
 

 

ONDA SAN JOSÉ, RADIO EDUCATIVA
 

 

REDE DE EMISORAS ESCOLARES DE CANARIAS
 

 

RADIO EDU. PLATAFORMA DE RADIOS ESCOLARES DE EXTREMADURA
 

 

RED DE RADIOS ESCOLARES DE ASTURIAS
 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURAS INSIRADORAS
 PARA IDEAS XENIAIS!

http://guiadelaradio.com/radios-escolares-mucho-mas-que-un-medio

http://blog.tiching.com/el-podcast-herramienta-educativa/

http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/version/

https://cedec.intef.es/como-montar-tu-radio-escolar/

http://ondasanjose.blogspot.com/

http://redemisorasescolarescanarias.blogspot.com/

https://radioedu.educarex.es/

https://asturiasaebe.wixsite.com/rquerasturies

http://guiadelaradio.com/radios-escolares-mucho-mas-que-un-medio
http://blog.tiching.com/el-podcast-herramienta-educativa/
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/version/v1/accesibilidad.php?c=&inc=radio&blk=7&pag=3
https://cedec.intef.es/como-montar-tu-radio-escolar/
https://cedec.intef.es/como-montar-tu-radio-escolar/
https://cedec.intef.es/como-montar-tu-radio-escolar/


Plan de
viabilidade
da radio
escolar do
CEIP López
Ferreiro
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