Nota de premsa
Ràdio Escola a Ràdio Salt inicia la segona
temporada aquest divendres 11 de desembre
Setmanalment s’emetrà el programa els divendres a les 11.30h, els dissabtes a les 13h i els
diumenges a les 17h
La primera temporada va sorgir durant el confinament per acompanyar els alumnes i les
seves famílies
Ràdio Escola a Ràdio Salt inicia aquest divendres 11 de desembre la seva segona
temporada després de la bona acollida que va tenir la primera i amb l’objectiu de ser
portaveu dels projectes i actuacions que es realitzen sota l’empara del Pla Educatiu de Salt.
Es tracta d’un programa de ràdio escolar i comunitària fet pels escolars de Salt i adreçat a
l’alumnat i a tota la comunitat saltenca.
El programa s’emetrà setmanalment per Ràdio Salt (97.7 FM) els divendres a les 11.30h, els
dissabtes a les 13h i els diumenges a les 17h i es podrà seguir en directe per Ràdio Salt i,
posteriorment, recuperar-lo a través de la web viladesalt.cat/radioescola.
Enguany, a banda de la web, també s’han creat comptes a Twitter i Instagram per tal de
difondre l’activitat de la proposta i també es disposa d’un logotip propi que ha dissenyat
Cristiana Stefan, alumna de 6è B de l’Escola les Arrels del municipi.
La proposta compta amb la participació dels centres escolars públics i concertats de la vila i
la col·laboració de l’Ajuntament de Salt i dels Serveis Educatius del departament d’Educació
de la Generalitat a Girona.
Primera temporada exitosa
Durant la primera temporada de Ràdio Escola a Ràdio Salt, del 16 d’abril al 19 de juny, es
van emetre fins a 46 programes, una xifra que suposat gairebé 25 hores de material produït.
Es va treballar amb 512 àudios que es van rebre d’entre els 73 docents participants de
catorze centres educatius diferents.

