EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

Acte de presentació

Nivell de dificultat: 2
Edat recomanada:
> 10 anys.

Intenció educativa:
• Difondre informació i
sensibilitzar les famílies i el
centre a favor de la pau.
• Avaluar els aprenentatges
aconseguits.
• Mostrar el treball realitzat a tot el centre: caps,
famílies i grups.
Resum: Es tracta de fer un
acte de presentació del vostre
mitjà de comunicació per
donar-lo a conèixer a amics,
famílies i municipi.
Temps: Depèn de com ho vulgueu organitzar.
Tipus: Tranquil•la, interior.
Grup: Gran, tan gran com
persones puguem convidar.
Material: Tot el que heu fet
fins ara i el que necessiteu
en funció de la proposta que
tingueu pensada.

Desenvolupament

Es tracta d’organitzar un acte de presentació del mitjà, si heu treballat amb ràdio o televisió serà presentar el vostre primer programa. Si heu treballat fent una revista o un diari es tracta d’organitzar un
programa especial per aquest motiu. Hi podeu combinar diverses activitats: algun debat sobre els temes
tractats on els nois i noies assumeixen els rols dels diversos personatges convidats (dirigent de grup armat, polític governant, representant d’organitzacions civils, representants sistema internacional –ONU-,
moderador, etc.); una entrevista en directe a alguna persona reconeguda pel seu treball a favor de la
pau; alguna part d’acudits; resposta a trucades i comentaris del públic; presentació per part d’algun/s
dels vostres “periodistes” d’un reportatge sobre algun dels temes treballats, així com qualsevol altra
cosa que se us acudeixi.
Ho podeu organitzar simulant un programa de ràdio on el públi -famílies, esplai/agrupament i amics- serien els oients, o buscar la manera de fer un programa real, ja sigui intern al vostre centre o pactant-ho
amb alguna ràdio o televisió local i ampliar el públic a tota la població del municipi. També ho podeu
muntar com un acte obert i celebratiu a l’estil de la presentació real d’un nou mitjà de comunicació.

Evaluación y conclusiones

L’activitat en sí és una activitat d’avaluació. Els resultats us permetran veure el nivell d’aprofundiment
en coneixements que els nois i noies han assolit. El procés de preparació del mitjà us permetrà avaluar
les actituds i comportaments que han mostrat.

Altres indicacions

A la web de Mitjans, Xarxa d’Educadors i Comunicadors, http://www.mitjans.info/cataleg/tipo_mitjans/
radio.htm, podeu trobar algunes experiències de ràdio en centres educatius.
Aquesta activitat forma part del centre d’interès “Corresponsals de pau”.
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