Ràdio Escola a Ràdio Salt compleix el primer més
d'emissió amb la implicació de 60 docents i 12 centres
escolars
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Ràdio Salt

Ràdio Escola a Ràdio Salt compleix aquest divendres 15 de maig el seu primer mes en antena i,
durant aquest període, ja ha emès 20 programes de 30 minuts en els quals s'han pogut escoltar fins
a 310 càpsules d'àudio que han realitzat docents i alumnes dels centres escolars de la vila.
Cal destacar que, a hores d'ara, el programa ja compta amb implicació de 60 docents i 12 centres
(dos concertats, dos instituts i vuit escoles) que contribueixen a elaborar fins a sis seccions que ja
són fixes, a banda de la resta de material que s'emet.
L'impulsor de la iniciativa, Josep Tort Coma, assessor dels Serveis Educatius del departament
d'Educació de la Generalitat, explica que "després d'un mes de programa estem molt satisfets amb
la participació de la comunitat educativa del municipi i perquè hem pogut aportar el nostre granet
de sorra, des de Ràdio Salt, a fer un acompanyament a totes les famílies i alumnes, donant un cop
de mà en aquest tercer trimestre tan atípic".
En aquesta línia, Tort afegeix que "gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Salt, de Ràdio Salt
i del departament d'Educació seguim amb un projecte tan estimulant com aquest perquè, tot i que
la situació de confinament es va desescalant, les escoles romanen tancades, i el contacte entre els
centres i les famílies continua sent molt necessari".
Ràdio Escola a Ràdio Salt és un programa de 30 minuts que s'emet de dilluns a divendres en tres
franges horàries (11, 13 i 17 hores)
A banda dels oients en directe del programa, als arxius sonors hi han accedit 268 usuaris.
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