
PROJECTE REVISTA EOI PATERNA – MANISES

Objectius

 L’objectiu primordial és fer escola. És a dir, oferir una plataforma on tota la comunitat

educativa tinga un espai on expressar-s’hi tot cercant una millor coneixença els uns dels

altres,  i  ací  incloem evidentment Paterna i  Manises. Pretenem, així  doncs,  possibilitar

l'apropament i una major interacció entre l'alumnat del mateix centre i entre l’alumnat de

les dues poblacions on donem servei.

Després,  evidentment,  aquesta  plataforma  ha  de  servir  perquè  tots  els  idiomes

presents a l’escola hi tinguen cabuda. D’aquesta manera, una altra finalitat de la revista és

fer encara més visible el treball del nostre alumnat i  professorat. D’una banda, perquè

reflectirà en certa mesura el que ja han fet en els seus grups i nivells respectius però,

d’una altra banda també, pot servir com a eina per anar més enllà de la feina feta a les

aules tot oferint un mitjà que, a més, permet compartir-ho amb la resta de la comunitat.

Finalment, el format digital de la revista facilitarà una ampla difusió i accessibilitat en

Internet i xarxes socials; l'edició en paper, a més, permetrà arribar d'una manera directa

als usuaris de centres públics d'ambdós municipis (Ajuntaments de Paterna i Manises,

centres cívics, escolars, etc). En aquest sentit,  donarem a conèixer a la ciutadania en

general qui som i una bona mostra d'allò què fem.

FORMAT

En principi, el format seria de revista/magazine i a tot color. 

IDIOMES

Tots els idiomes del centre i tots els nivells tindran cabuda.

PERIODICITAT

2 números cada curs escolar



CONTINGUT

Hi  hauria  algunes  seccions  fixes  i  d’altres,  segons  el  material  que  ens  arribe  de

l’alumnat (mitjançant el professorat). 

Possibles seccions:  

• Espai sobre viatges

• Espai per parlar de pel·lis/llibres/música/obres de teatre/espectacles...

• Espai narracions breus

• Espai per al Consell Escolar

• Espai EOI

• Editorial

• Jocs (sopa de lletres...).

Procediment:

Com que la revista la faran bàsicament els nostres alumnes, la idea és que el professorat

anime l’alumnat que hi participe, tot redactant crítiques de pel.lis, llibres... 

La  manera  més  fàcil  però  d’arreplegar  material  de  l’alumnat  serà  anunciar  que  el

professor recollirà les millors redaccions/els millors escrits dels alumnes sobre qualsevol

temàtica  tractada  a  classe,  en  format  d’article  d’opinió,  descripcions,  etc.  Sempre,

evidentment, el professor d’aula revisarà que les aportacions estiguen ben escrites abans

de remetre-les.


