
Projecte ràdio 

En què consisteix l’experiència? 
El projecte pretén involucrar als infants en la  difusió de missatges saludables 

des de la perspectiva de observar la realitat que els envolta,  explicitar  les 

males pràctiques, proposar  millores tan pel que cal preservar com pel que 

cal canviar.  

Al llarg del curs escolar, els grups classe participants, trien el tema de salut 

sobre el que volen conversar i preparen els missatges saludables  que  

transmetran en el programa de ràdio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectius: 
  
• Que la conversa i el diàleg siguin un dels primers hàbits saludables a 

promoure:  aprendre a ser millors conversadors. 

• Aprendre a reconèixer i expressar els sentiments, els propis i els dels 

altres. 

• Tenir més presència a la comunitat. 

• Aconseguir la complicitat dels mitjans de comunicació. 

• Generar suports al treball realitzat a l’escola incidint en els estils de vida 

saludable d’un territori. 

 

1 



Qui participa?  
El projecte  s´adreça  a infants d’edats entre 7 i 11 anys de diferents escoles, 

participa de forma molt directa el professorat de les escoles, el personal 

tècnic de la radio local i una part de l’equip municipal (de prevenció, de 

joventut...) 

 
Què es pot aprendre?  

• A desenvolupar habilitats comunicatives: expressar opinions, sentiments, 

elaboració de missatges, aprendre a escoltar. 

• A incorporar la conversa com a eina d’intercanvi i comunicació. 

• A responsabilitzar-se davant la comunitat en la construcció d’entorns 

més saludables, aportant les seves pròpies conclusions. 

• A col·laborar amb d’altres adults, que no són ni els pares ni els mestres. 

• A conèixer el funcionament i professionals d’un mitjà de comunicació 

com és la ràdio. 

 

Quin és el servei?  
Fer de promotors de la salut en el seu territori a partir de la difusió de 

missatges de salut a través de la ràdio.  

 
Per què és rellevant? 

Perquè implica l’intercanvi d’experiències, la convivència i el respecte 
mutu. 
Perquè els educadors i líders (en aquest cas professorat i personal tècnic 
de la ràdio local) estan altament qualificats en les temàtiques que 
s’aborden. 
Perquè fomenta els aprenentatges integrals. 
Perquè aposta i potencia la coherència  pedagògica i metodològica. 
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Qui realitza el projecte?   
Programa l’Aventura de la Vida 

L’Aventura de la Vida és un programa de promoció de la salut i prevenció de 

les drogodependències que és realitza a Catalunya des de l’any 1999 i 

 

La Fundació Catalana de l’Esplai-Serveis d’Esplai  juntament amb el 

Departament de Salut de l a Generalitat i les administracions locals el 

desenvolupa a  133 centres educatius de 56 municipis. 

Més informació a: http://www2.esplai.org/aventuravida 
 

El projecte de contes a la ràdio forma part del programa de l’Aventura de la 

Vida i es desenvolupa a les escoles de les ciutats de:  

 

Tarragona  

Més informació a: 
http://www.tarragonaradio.cat/detallePrograma.asp?idp=27&idSec=36 
 
I Rubí 

 
Més informació a:  
http://www.ajrubi.cat/radiorubi/apartats/index.php?apartat=3164 

 

 
Localització:  

Tarragona ciutat i  Rubí són les localitats on s’ha realitzat el projecte el curs 

2011-12 però amb anterioritat havien participat els municipis del Pla d’Urgell, 

Lleida ciutat, Vilassar de dalt i Premià de dalt .  
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