
 
 

CONEIXEMENT DE L’ENTORN 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Ràdio Montornès 
 
 
FORMAT 
Dos tipus d’activitats: 
- Col·laboracions en projectes escolars (gravacions d’espais per emetre dins de la programació 
de Ràdio Montornès; postproducció de productes produïts per les escoles i preparació per a la 
seva emissió,o elaboració de productes comunicatius com ara falques i similars). 
- Visita guiada als estudis de Ràdio Montornès 
 
PROGRAMA 
Coneixement de l’entorn 
 
DESTINATARIS 
Alumnes de primària, cicle mitjà i cicle superior 
 
CALENDARI 
Dies i horaris a convenir desprès d’acordar el tipus d’activitat i el seu contingut. 
Si es tracten de visites a la ràdio, les visites s’han de programar al matí, amb preferència entre 
les 11 i les 12 h.  
 
DURADA PREVISTA 
Si l’activitat escollida té a veure amb col·laboracions en projectes escolars, la durada 
s’acordarà amb els centres escolars tenint en compte la naturalesa de la proposta i 
disponibilitat d’estudis. 
Les visites guiades als estudis tenen una durada de 15 minuts per grup. 
 
OBJECTIUS: 
- Coneixement de les instal·lacions de Ràdio Montornès a Can Saurina. 
- Presentació del mitja de comunicació de proximitat a l’alumnat. 
- Primer contacte o participació en un programa radiofònic en directe. 
- Elaboració de productes radiofònics o similars. 
 
DESCRIPCIÓ 
Visita als estudis de l’emissora municipal, Ràdio Montornès, i depenent del tipus d’activitat, fer-
ne ús.  
 
METODOLOGIA 
La visita ha de coincidir amb l’emissió d’un programa radiofònic en directe. Tenint en compte 
l’espai de les instal·lacions de la ràdio, els alumnes s’han de dividir en petits grups (cinc 
alumnes per grup), mentre la resta del grup, acompanyat per un professor, espera el seu torn a 
la Sala multimèdia de Can Saurina. 
Una persona professional del Departament de Mitjans de Comunicació s’encarregarà de la 
visita guiada per les dependències de la ràdio i explicarà, de manera senzilla, el funcionament 
del mitja de comunicació. A continuació es convidarà els alumnes a ser espectadors o a 
participar en l’espai que s’està emeten en aquell moment. 
Si l’activitat té a veure amb la gravació d’espais o l’elaboració d’altres productes comunicatius, 
hi haurà una persona professional del Departament de Mitjans de Comunicació que tutelarà la 
col·laboració i coordinarà el projecte amb el centre escolar. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Estudis de Ràdio Montornès. Can Saurina (Carrer Major, 2 ) 
 



 
 
 
 
 
 
RECURSOS: 
Humans: els professionals del Departament de Mitjans de Comunicació. 
Econòmics: gratuït. 
 
INFORMACIÓ 
Departament de Mitjans de Comunicació premsa@montornes.cat 
Tel. 93 572 11 70 Ext. 203 de dilluns a dijous, 12 a 14 h. 
 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitatseducatives/ 
formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


