
 

TALLER DE RÀDIO. TROBADA FORMATIVA PER ENTITATS I CIUTADANÍA 

Has pensat en participar de la ràdio? Formes part d'alguna entitat social i t'agradaria potenciar 

la seua vessant comunicativa? La ràdio ens ofereix la possibilitat de potenciar iniciatives 

socials, fent-les visibles i ampliant la seua capacitat informativa. Vols saber-ne més? 

ACICOM, amb la col·laboració de «Tirant de Veu» i la Generalitat Valenciana organitza el Taller 

de ràdios associatives, els dies 4 i 5 d'octubre, de 17 a 21h., a les instal·lacions de Forem PV, C/ 

Convento Carmelitas, 1.  

Al curs aprendrem a realitzar espais radiofònics i treballarem de manera pràctica com 

començar a aprofitar aquest mitjà amb nosaltres com a protagonistes. A més, és farà una visita 

a CVRàdio i Ràdio Klara.  

El profesor del taller es Francesc Fenollosa i Ten, president de Tirant de Veu i creador del 

projecte Ràdio Digital a l’Aula, soci i membre del Consell de Gestió d'ACICOM. 

Inscripció gratuïta: https://bit.ly/2CLHatd  

Mes informació:  

ACICOM 674129325 

www.acicom.org 

 

PROGRAMA 

PRIMERA SESSIÓ. INTRODUCCIÓ 

1. Presentació dels assistents. 

2. Història de la ràdio. Exemples històrics. 

3. Dial de la ràdio. RNE i grups radiofònics d'àmbit estatal. 

4. Programació radiofònica. Tipus de programes. EGM. 

5. Dial de la ràdio valenciana. València ciutat. Mapa de la ràdio valenciana. 

On podem interactuar? 

6. Taller pràctic de lectura en veu alta. 

PRÀCTICA 1 

Podcast temàtic: definició i mostra. Com s'elabora tècnicament un podcast? 

Enregistrament. Edició en directe. 

Escoltar els podcast elaborats. Retroalimentació. 

 

SEGONA SESSIÓ 

1. Comunicació social en la ràdio actual. 

https://bit.ly/2CLHatd
http://www.acicom.org/


2. Què fem amb el podcast? 

Recursos tècnics per muntar els teus podcats. 

Utilització dels editors de so. 

3. Avaluació del taller. 

PRÀCTICA 2 

Elaboració de presentacions de cada associació i/o particulars. 

Enregistrament. 

Edició en directe. 

Escolta dels podcast elaborats. 

Retroalimentació. 

 

TERCERA SESSIÓ 

Visita a les instal·lacions de CVRàdio de la mà del soci d’ACICOM i Director de 

Programes, Vicent Quintana, amb la possibilitat de participar d’un programa de 

ràdio en directe. 

Visita a les instal·lacions de Ràdio Klara, de la mà d’Aniceto Arias, soci fundador de 

Ràdio Klara. 

 

PROFESSORAT DEL TALLER 

Francesc Fenollosa i Ten, president de Tirant de Veu i creador del projecte 

Ràdio Digital a l’Aula, soci i membre del Consell de Gestió d'ACICOM. 

 

Mes informació:  

ACICOM 674129325 

www.acicom.org 


