
 
 

Sense aixecar la mà un nou programa televisiu 

Dades generals: 

Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 

Maresme 

Carme Altayó 

caltayo@fundaciohhospital.org 

Dades de l’experiència: 

"El projecte "Sense aixecar la mà un nou programa televisiu" consisteix en què els alumnes de 

l'assignatura d'audiovisuals de Batxillerat de l'IES Miquel Biada elaboren un material 

audiovisual per a diferents entitats del Mataró. Així, els alumnes ofereixen aquest material on 

es descriu l'activitat de les entitats per tal de que aquestes la puguin donar a conèixer".  

El projecte "Sense aixecar la mà un nou programa televisiu" sorgeix quan es fa visible que 

moltes de les entitats i associacions que treballen per millorar la qualitat de vida de les 

persones, ho fan d'una manera voluntària o sense cap afany de lucre. Per la majoria d'aquestes 

entitats recursos són limitats tant a nivell econòmic com humans, fet que els dificulta donar-se 

a conèixer a la població. 

Aquesta necessitat és expressada a través de l'Agenda per la Solidaritat Local, projecte 

gestionat per la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró. 

D'aquesta manera és com neix el projecte i la Fundació Hospital conjuntament amb televisió 

de Mataró proposa a l'IES Miquel Biada de Mataró fer un programa televisiu on els alumnes 

entrevistin entitats sociosanitàries de la ciutat. Es pot comptar amb l'ajuda de la televisió de 

Mataró cedeix l'espai televisiu i els recursos i d'altra banda la Fundació Hospital s'encarrega de 

coordinar les 28 entitats que seran entrevistades. 

Aquest projecte s'emmarca en l'assignatura d'Audiovisuals de Batxillerat. Cada alumne fa la 

investigació de dues entitats, prepara el guió, intercanvia opinions amb la persona a 

entrevistar i grava un programa de televisió. Els alumnes han pogut conèixer altres realitats, 

descobrir valors com la solidaritat, el compromís, l'esforç i la lluita conjunta per un objectiu 

comú millorar la qualitat de vida de les persones. A les entitats els hi deixen un llegat de molt 

valor un registre audiovisual, que podran fer servir en Mostres, exposicions, xerrades... per 

explicar allò que fan. Un cop els alumnes acabant de fer tots els programes televisius, Televisió 

de Mataró emet els seus programes, els dissabtes a les 21h i els dilluns a les 18h, cadena de 

televisió líder en audiència a la comarca.  



 
 

La valoració és molt positiva per totes les parts implicades, els alumnes han vist que una feina 

pràctica ha tingut un sentit d'utilitat, els han reconegut la tasca des de diferents vessants, és 

per aquest fet que segurament hi haurà un canvi d'actitud vers els altres. 

Redacció: Carme Altayo, juny 2009 

Aprenentatges que s'han donat: 

Continguts i procediments per poder desenvolupar un programa televisiu amb continuïtat; des 

de fer la investigació i el guió, la il·luminació, gravar amb les càmeres, presentar, entrevistar i 

editar. Tots els alumnes han de passar per totes les funcions. A més, valors com la solidaritat, 

el compromís, l'esforç i la lluita conjunta per un objectiu comú millorar la qualitat de vida de 

les persones. 

Descripció del servei:  

Oferir a les entitats un material audiovisual on es descriu la seva activitat per tal de donar-la a 

conèixer. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Intercanvi generacional 

Matèries implicades: Audiovisuals 

Nivells educatius: Batxillerat 

Edats dels participants: 16-18 anys 

Data d'inici del projecte: octubre 2008 

Data de finalització del projecte: en curs 

Entitats que participen a l'experiència: TVMataró, Fundació Hospital, IES Miquel Biada 

Dades de contacte: 

Adreça: Sant Pelegrí, 3 

Població: Mataró 

Comarca: Maresme 

Telèfon: 937419360 

Correu electrònic: caltayo@fundaciohospital.org 

Web: http://www.fundaciohospital.org 

 


