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La ràdio ha esdevingut una eina amb molt bona 
acollida en diferents centres que participen en el Pla 
Educatiu d’Entorn de Reus. En general, els docents 
veuen la ràdio com un recurs que permet treballar 
diferents àmbits, com l’expressió oral, la redacció, la 
recerca de continguts i el treball en equip. En aquests 
moments en el PEE es fan dos tallers de ràdio a 
l’Institut Josep Tapiró, dos a l’Institut Salvador Vilaseca, 
dos a l’Institut Reus 8 i un a l’Institut Domènech i 
Montaner i a l’Escola Maria Cortina. Des de l’Institut 
Reus 8, el professor coordinador del taller de 
Llenguatge audiovisual, Josep M. Bofarull, explica 
que la ràdio “ens dóna eines que no ens dóna el 
treball més formal a l’aula, com ara aprofundir la 

comprensió lectoescriptora, el treball cooperatiu o 
l’assumir responsabilitats en l’organització d’un 
projecte conjunt”. En aquest sentit, el responsable 
tècnic dels tallers de ràdio, Jordi Escoda, comenta 
que el taller de ràdio “és l’inici d’un procés formatiu 
a mig termini: s’estableixen els canals perquè els 
alumnes que hagin passat el curs satisfactòriament 
puguin entrar a fer un programa de ràdio amb les 
condicions mínimes inicials”. L’aposta de l’Institut 
Reus 8 amb el treball radiofònic es planteja com a 
projecte a llarg termini, un projecte que han anomenat 
“Fem ràdio” i que fins i tot han presentat a la 
convocatòria de premis del Consell Audiovisual de 
Catalunya. De fet, en aquest centre tenen com a

Taller de ràdio a l’Escola Maria Cortina
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objectiu convertir la ràdio en un recurs transversal, 
on tots els àmbits curriculars del centre hi puguin 
tenir cabuda i on es pugui arribar a tenir una 
programació radiofònica més o menys estable. Per 
aconseguir-ho, l’institut disposarà, quan tingui l’edifici 
definitiu enllestit, d’un petit estudi de ràdio preparat 
per a fer emissions en horaris estructurats. Aquesta 
línia de treball ja la van engegar fa un parell de 
cursos a l’Institut Josep Tapiró, on en algunes hores 
d’esbarjo els alumnes del taller de ràdio emeten per 
a tot el centre a través de la megafonia. Els tallers 
de ràdio del PEE s’estructuren en uns continguts 
mínims que són els següents: coneixement de la 
teoria bàsica de l’emissió de ràdio, utilització dels 
recursos lingüístics davant del micròfon, elaboració 
de forma bàsica del guió radiofònic, identificació 
dels gèneres d’estil periodístic, idees bàsiques de 
tècniques de so, locució en un espai informatiu i 
realització d’un espai de ràdio.  Els tallers de ràdio 
es realitzen en general en el marc de l’horari lectiu, 
excepte un grup de l’Institut Salvador Vilaseca que 
es fa en horari extraescolar.

Alumnes de l’Escola Prat de la Riba

L’Esplai Fem-nos Amics i l’Escola 
Prat de la Riba comparteixen 
experiències

L’Esplai Fem-nos Amics desenvolupa setmanalment 
l’activitat “Anem a l’esplai” en horari extraescolar a 
l’equipament on aquesta entitat té la seu, que gaudeix 
d’un pati on es fan les activitats d’educació en el 
lleure. Aquesta activitat s’adreça als alumnes de 
l’Escola Prat de la Riba, que és molt propera a la 
seu de l’esplai. D’aquesta manera, es posa en pràctica 
un dels objectius del Pla d’Entorn, que és vincular 
els centres amb els recursos educatius del seu entorn 
més immediat. En aquest sentit, el passat 6 de març 
es va fer a la seu de l’esplai la sessió “Com posar 
límits i aprendre a dir no”, un taller adreçat a les 
famílies de l’esplai i de l’escola.

Com explicar contes als infants

L’Escola Bressol Montsant i l’Escola Montsant 
s’han posat d’acord per compartir una activitat 
dins el PEE orientada a conèixer mètodes per 
explicar contes als infants. El taller tindrà dues 
parts: el 12 i el 15 d’abril s’impartirà la 
formació a les famílies sobre metodologies 
i recursos per explicar històries als infants. El 
dia abans de Sant Jordi, durant tota la jornada, 
es posaran en pràctica els aprenentatges amb 
una sessió en què els familiars dels nens i 
nenes explicaran diversos contes. La 
formadora d’aquest taller serà la contacontes 
Roser Bonet. 

D’altra banda, el mateix dia 22 d’abril, a les 
17,30 h, es farà una experiència semblant: a 
l’Escola Bressol El Marfull compartiran una 
sessió de contes explicats per Roser Bonet 
les famílies i l’alumnat d’aquesta escola 
bressol i de l’Escola Rubió i Ors, molt pròxim 
a aquest centre. Aquesta sessió forma part 
d’un cicle més ampli que organitzen els dos 
centres durant el curs.

Taller de contes a la Llar 
d’Infants El Roser

El pròxim dilluns, 22 de març, a les 17,30 h, es 
farà un taller de contes a la Llar d’Infants El 
Roser, que anirà a càrrec del contacontes Fran 
Miró. Aquest taller té la particularitat que hi 
participen conjuntament els nens i nenes del 
centre i les seves famílies.



Taller de risoteràpia 

El dia 7 d’abril de 15,15 a 16,30 h es durà a 
terme a l’Escola Sant Bernat Calbó un taller 
de risoteràpia, en què participaran pares i 
mares d’aquest centre i també de l’Institut 
Josep Tapiró. L’activitat la promouen les AMPA 
dels dos centres i la coordinarà Montse 
Muñoz, de Risomania.

Contes a l’Escola Misericòrdia 
amb motiu de Sant Jordi 

El dia 22 d’abril es faran diverses sessions de 
contes a l’Escola Misericòrdia. Els contes els 
explicaran els membres del grup de declamació 
del Centre d’Amics de Reus, que prepararan 
prèviament amb els membres de l’equip del PEE 
els títols i grups amb què compartiran l’experiència.
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Xerrada APYDA al Joan Rebull

Projecte de sensibilització sobre el dèficit d’atenció i la hiperactivitat

Des del Pla Educatiu d’Entorn de Reus s’ha iniciat 
un projecte de col·laboració amb l’associació APYDA 
(Associació Provincial de Pares amb fills amb dèficit 
d’atenció amb o sense hiperactivitat). El passat 15 
de març a la tarda es va fer a l’Escola Joan Rebull la 
conferència “Estratègies pràctiques per a millorar 
l’atenció i el rendiment dels infants”, a càrrec d’APYDA, 
a la qual van assistir més de cent persones. La xerrada 
era oberta al conjunt de la comunitat educativa de 
la ciutat i les ponents van ser Enriqueta López, 
psicòloga, i Olga López, pedagoga, ambdues membres 
de l’associació. Aquesta xerrada forma part d’un 
projecte més ampli que es fa conjuntament amb 

aquesta associació i que vol sensibilitzar la comunitat 
educativa. Durant l’abril i a finals de maig s’han previst 
diverses sessions a càrrec d’aquest col·lectiu a l’Escola 
Joan Rebull, unes activitats que serviran per donar 
a conèixer de  manera pràctica els recursos i 
metodologies que es proposen per atendre millor 
els infants i les famílies que tenen aquestes necessitats 
i a partir de les quals es pretén promoure l’organització 
de grups d’ajuda mútua. D’altra banda, el mateix 
projecte preveu una sessió informativa adreçada als 
professionals de l’educació de la ciutat, que es farà 
el dia 12 d’abril en un centre educatiu encara per 
determinar. Durant el tercer trimestre la iniciativa 
també arribarà a altres centres.



Tastets de Construcció i Jardineria

fem Plans l’Informatiu núm. 17 - 19/03/10

4

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
Noemí Martín i Carme Blasi 
Te: 977 010 047
A/e: pee.zona1@ reus.cat

Carles Martínez i Amanda de Noguera
Tel: 977 010 047
A/e: pee.zona2@ reus.cat

Marga Flores i Biel Ferrer 
Tel: 977 010 047
A/e: pee.zona3@ reus.cat

i

Durant el segon trimestre s’han iniciat els tastets de 
Construcció i Jardineria. Els tastets d’oficis formen part de 
l’eix d’Aprenentatges professionalitzadors del Pla Educatiu 
d’Entorn de Reus. Amb aquesta activitat es facilita a 
l’alumnat un primer contacte amb diversos oficis. Durant 
el primer trimestre diversos centres ja van engegar activitats 
de tastets d’oficis: Institut Gabriel Ferrater (Electricitat i 
lampisteria i Comerç al detall), Institut Josep Tapiró 
(Electricitat i lampisteria i Fusteria), Institut Gaudí (Llar 
d’infants i Fusteria), Institut Salvador Vilaseca (Comerç al 
detall i Perruqueria), Institut Baix Camp (Fusteria i

Tastet de jardineria

Jugar saludablement

El dia 25 de març a les 19 h es farà a la Fira de Reus, en el marc de la Reus Lan Party, la xerrada “Jugar 
saludablement”. Aquesta activitat va a càrrec de l’entitat Cibercat, que participa activament en el PEE 
de Reus i que és la promotora de la Reus Lan Party, una trobada d’aficionats a la informàtica que 
s’organitza anualment. En el context d’aquesta trobada, els alumnes de l’Institut Josep Tapiró i de l’Institut 
Salvador Vilaseca que en el marc del PEE participen com a voluntaris fent de monitors dels tallers 
d’informàtica gaudiran d’accés lliure a la Reus Lan Party gràcies al passi cedit per Cibercat.

Tastet de construcció

Perruqueria) i el CEE Nostra Senyora del Mar (Fusteria i 
Perruqueria). Durant el segon trimestre s’han afegit dos 
tastets més: Construcció i Jardineria, de manera que la 
distribució d’activitats ha quedat de la següent manera: 
Electricitat i lampisteria (Institut Baix Camp i Institut 
Gaudí), Construcció (Institut Josep Tapiró i CEE Nostra 
Senyora del Mar), Jardineria (Institut Salvador Vilaseca, 
Institut Baix Camp i CEE Alba), Comerç al detall (Institut 
Josep Tapiró), Fusteria (Institut Gabriel Ferrater i Institut 
Salvador Vilaseca) i Perruqueria (Institut Gaudí i Institut 
Gabriel Ferrater).


