El Pati de la Tele
Dades generals:
Colla La Ballaruga
Baix Penedès
Montse Roig i Torrents i Gerard Bausili Haro
laballaruga@esplai.org

Dades de l’experiència:
"Us presentem l'experiència "El Pati de la Tele", fruit de la col·laboració entre La colla La
Ballaruga i la Ràdio i Televisió del Vendrell. Es tracta d'un programa de televisió fet per infants i
adreçat principalment als infants i les seves famílies i als vendrellencs en general. Es realitza
dins del taller de Ràdio i Televisió promogut des de la Ballaruga."
El seu objectiu és doble:
-

Estimular la participació en El Vendrell dels nenes i nenes de la vila, amb l'objectiu de
coresponsabilitzar-se amb els afers col·lectius, d'implicar-se i de començar a prendre
compromisos amb l'entorn

-

Obrir els mitjans de comunicació audiovisual de la vila als nens i nenes de 10 a 14 anys:
que puguin conèixer el seu funcionament i alhora, adquirir una opinió crítica de les
diferents informacions que reben diàriament a través dels mitjans de comunicació.
Es treballa tant dins les aules, com als estudis de Ràdio i Televisió del Vendrell.

La Ballaruga (Grup d'Entitats El Vendrell Educació i Lleure) integra tot el projecte d'activitat
extraescolar de les cinc escoles públiques de primària del Vendrell. És una associació sense
afany de lucre formada per set entitats: les cinc AMPA de les escoles públiques de primària de
la vila, l'associació Trèvol i l'àrea d'Educació del l'Ajuntament del Vendrell.
Enguany ha integrat en la seva Junta Directiva als tres IES de la Vila, i els nois i noies d'ESO ja
gaudeixen d'una proposta d'activitats fetes a mida per la seva edat.

Forma part de la Federació Catalana de l'Esplai i està adherida al model "Eduquem més enllà
de l'horari lectiu" impulsat per la Fundació Catalana de l'Esplai.
La Ràdio i Televisió El Vendrell, entitat municipal, que aquest any ha celebrat el seu 25è
aniversari. Té producció pròpia (les Notícies, el Vendrell en joc, Temps Lliure, La Factoria, de la
Terra a la Taula,..) i pertany a la Xarxa de Televisions Locals. Tot l'equip humà i tècnic de la
Ràdio i la Televisió han obert sempre les seves portes a totes les entitats socials, culturals i
educatives de la vila per tal de poder treballar conjuntament.
Dins d'aquest gran marc és on situem l'experiència del Taller de Ràdio i Televisió. Una activitat
oberta a la vila, en interacció constant amb l'entorn. Per a nosaltres, l'activitat extraescolar no
és un fet limitat, tancat en un espai, sinó que és una porta oberta per a conèixer les
possibilitats i recursos que la vila pot oferir als nens i nenes: conèixer-la, participar, i en
definitiva, estimar el que és i el que ens ofereix.
La col·laboració estable i formal entre una entitat de caire educatiu com La Ballaruga i la Ràdio
i Televisió vendrellenca, ha donat lloc, doncs, al programa "El Pati de la Tele". Ens hem
proposat sumar les nostres potencialitats -que són moltes-, en favor d'una tasca global envers
l'educació integral dels nois i noies de la vila. Tots hi guanyem. I això, per a tots nosaltres, és
una gran satisfacció i, ens obre la porta a seguir treballant conjuntament per assolir nous
reptes.
L'activitat s'organitza a través de diversos grups de 8-12 infants i joves. Cada grup està situat
en una escola diferent (CEIP Àngels Garriga, CEIP Pau Casals, CEIP Els Secallets). Aquest curs
2006-2007 també s'ha incorporat l'IES Baix Penedès.
El programa compta amb un equip de coordinació a càrrec de La Ballaruga i una producció i
realització a càrrec de l'equip humà i tècnic de Ràdio i Televisió El Vendrell. Els responsables
del projecte són la Montse Roig Torrents i en Gerard Bausili Haro.
La programació té una doble vessant:
-

Assegurar els aprenentatges tècnics a nivell d'educació audiovisual, expressió oral i
escrita, ajustament postural i comunicació no verbal, recerca i organització de les
informacions, etc.

-

Assegurar un bon funcionament de la dinàmica de grup i l'assoliment dels valors cívics i
ciutadans inherents a l'activitat.

Des del començament del projecte, el servei ha estat un dels objectius prioritaris. El fet de
crear un programa pel consum d'altres infants, d'altres persones, ha permès encetar un procés

de treball ric i complex. Pensar en els altres, posar-se en el lloc dels altres, preparar una
informació per a que la comprenguin els altres.
En un primer moment, la programació s'ha centrat en les activitat pròpies de la Ballaruga i en
el seu projecte educatiu. A poc a poc, s'ha anat obrint a totes les activitats de lleure d'infants i
joves, de manera que a través de El Pati de la tele s'ha creat una finestra de cara a la vila on es
pot veure i parlar de lleure infantil i juvenil.
El programa s'emet tots els dijous a les 8 del vespre, els divendres a les 2 del migdia i els
dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda i a 3/4 de 9 del vespre. A banda de ser una
col·laboració molt interessant entre dues entitats de la vila, és un gran al·licient per a tots els
nens i nenes protagonistes del programa i un pont d'unió entre educadors i famílies.
Les presentacions dels programes es graven cada quinze dies i els nens i nenes van al plató de
la Televisió (opcionalment amb els seus pares, que poden veure des dels estudis de control
com graven els seus fills).
També és graven i s'emeten dos programes mensuals de ràdio a càrrec dels nens i nenes del
taller. A les activitats del programa "El Pati de la Tele" hi participa tot l'equip educatiu de
l'entitat i tots els nens i nenes participants. Hem fet gravacions sobre activitats de contes,
titelles, manualitats, cuina, representacions de teatre, balls moderns, tallers de famílies, el
projecte d'apadrinament que estem iniciant a la colla La Ballaruga en col·laboració amb "Ajuda
en Acció", etc.
Enguany, s'està treballant en una proposta de programa on hi tinguin cabuda totes les entitats
que organitzen activitats dedicades als infants i joves de la vila.

Aprenentatges que s'han donat:
-

Aprenentatges tècnics a nivell d'educació audiovisual, expressió oral i escrita,
ajustament postural i comunicació no verbal, recerca i organització de les
informacions, etc.

-

Bon funcionament de la dinàmica de grup i l'assoliment dels valors cívics i ciutadans
inherents a l'activitat.

Descripció del servei:
Crear un programa pel consum d'altres infants i d'altres persones.

Àmbits de servei: Participació ciutadana
Matèries implicades: Àrees de llenguatge, mitjans audiovisuals, recerca i ús de la informació,
treball cooperatiu, valors cívics i ciutadans

Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 10-12 anys, 12-14 anys
Data d'inici del projecte: Setembre 2005
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: La Ballaruga i Ràdio TV El Vendrell
Dades de contacte:
Adreça: Camí Reial, 13 (Hotel d'Entitats)
Població: El Vendrell
Comarca: Baix Penedès
Telèfon: 977 66 40 02
Correu electrònic: laballaruga@esplai.org

