
 

 

8a. Edició PREMIS EDUCAWEB d’orientació acadèmica i professional 

 

 

TÍTOL: 

 

“Blog de Mestres”, orientació acadèmica des de la ràdio pública 

 

Montse Poblet Teixidor 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA I OBJECTIUS  

 

“Blog de Mestres” és un espai radiofònic que s’emet des del mes de gener del 2012 

quinzenalment a Catalunya Informació. Són reportatges breus sobre experiències 

innovadores o singulars dutes a terme per escoles i instituts de tot el país. El 

projecte neix de la necessitat de fer arribar al nostre públic el que s’estan fent als 

centres educatius del país perquè tingui un efecte multiplicador i de reconeixement 

a la feina ben feta.  

 

Hem emès més d’un centenar de reportatges de temàtiques tan diferents com 

l’educació financera, el tipus de sancions que s’apliquen als instituts, la robòtica, el 

foment de la lectura o els usos del pati escolar.  

La tria de les temàtiques es fa a partir de les propostes que ens fan els mateixos 

mestres o els centres educatius, les experiències premiades o les innovacions que 

es van introduint als currículums escolars. També tenim en compte les diferents 

etapes educatives des d’infantil a primària a les post-obligatòries i el desplegament 

pel territori.  

 

Aquests són els títols d’alguns dels reportatges emesos en aquesta temporada: 

“Luch is ready” sobre els dinars en anglès que fan a 25 escoles del Bages, “Ni 

assignatures, ni horaris, una altra manera d’ensenyar” sobre la metodologia de 

l’escola Sadako de Barcelona, “Jugar amb els llibres per aficionar-se a la lectura” 

sobre el Joc Literari que organitza a diferents centres educatius la Fundació Sierra i 

Fabra o “Escola inclusiva a Terrassa” sobre la col·laboració que des de fa 25 anys 

mantenen les escoles Lanaspa i Crespinell, una pública i ordinària i l’altra 

concertada i d’educació especial.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓ  

 

L’experiència de tres cursos fent el “Blog de Mestres” ens ha permès adonar-nos 

que sovint els mateixos docents no tenen coneixement del que s’està fent en el 

sector, experiències que els poden ser útils en el seu dia a dia a l’escola i que, per 

desconeixement, no apliquen.  

 

Els “Blogs de Mestres” també pretenen ser un generador de continguts de qualitat 

en l’àmbit educatiu al servei d’escoles, instituts i docents.  

 

El tercer objectiu que ens proposem és fer arribar a la població en general 

informació atractiva sobre el que s’està fent al sistema educatiu.  

 

 

 



 

 

 

 

 

DESTINATARIS 

 

Els nostres destinataris són els 130 mil oients de Catalunya Informació però a més 

d’arribar al públic genèric de l’emissora, l’espai té una voluntat expressa de 

difondre, entre els col·lectiu de docents les bones pràctiques que hi ha al sistema 

educatiu.  

 

“Blog de mestres” s’emet quinzenalment a l’emissora, es repeteix fins a 7 cops per 

setmana però a més queda penjat al web de Catalunya Ràdio perquè es pugui 

consultar sempre que es vulgui, al facebook del programa i s’envia a la Biblioteca 

del Departament d’Ensenyament. Tenim constància que mestres de les facultats de 

formació del professorat els utilitzen a les seves classes com a exemples per als 

seus alumnes.  

 

 

 

RECURSOS UTILIZATS 

 

“Blog de mestres” són reportatges radiofònics fets a partir de visites als centres 

educatius on entrevistem els mestres responsables dels projectes i presenciem com 

els porten a terme. Amb aquest material elaborem el producte que després posem 

en antena.  

Des de fa un parell de temporades, a més documentem fotogràficament la visita 

per tal d’il·lustrar els reportatges publicats al web de Catalunya Ràdio, al twitter i al 

facebook del programa.  

 

 

 

METODOLOGIA 

 

La metodologia que utilitzen per fer el “Blog de Mestres” és contactar amb els 

centres educatius on sabem, a través de diferents fonts que impulsen projectes 

interessants. Ens desplacem fins l’escola o institut, parlem amb mestres, professors 

i alumnes i gravem la posada en pràctica d’allò que estan fent.  

 

Un cop a l’emissora, el material s’edita i se li dóna forma de reportatge radiofònic 

d’entre 3 i 4 minuts.  

 

Els reportatges s’emeten a Catalunya Informació, es publiquen al web de Catalunya 

Ràdio 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/cercador/?items_pagina=15&profile=audios

&text=blog 

 

i al Facebook del programa https://www.facebook.com/blogdemestres?ref=hl 

 

a més de fer-ne divulgació a través del twitter.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/cercador/?items_pagina=15&profile=audios&text=blog
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/cercador/?items_pagina=15&profile=audios&text=blog
https://www.facebook.com/blogdemestres?ref=hl


 

DATA D’INICI DEL PROJECTE 

 

Gener del 2012 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 

Des del gener de 2012 fins ara els reportatges del “Blog de Mestres” s’han emès 

quinzenalment a Catalunya Informació. Al setembre, el programa encetarà la seva 

quarta temporada.  

 

 

 

AVALUACIÓ 

 

Els “Blogs de Mestres” formen part de la programació regular de Catalunya 

Informació i com a tal arriben als 130 mil oients de l’emissora. El seu efecte de 

divulgació del que es fa al sistema educatiu és innegable. Serveixen, sense cap 

mena de dubte per donar a conèixer experiències i projectes innovadors i per 

generar debat entre docents, famílies i altres agents del sistema educatiu sobre el 

que es fa les classes.  

 

A més de l’audiència de l’emissora el “Blog de Mestres” es publica al facebook on 

aconsegueix arribar a pics de fins a 2000 “m’agrada”.  

 

 

 

CONCLUSIONS  

 

“Blog de Mestres” és una eina potent de divulgació educativa que trenca amb les 

fronteres de l’escola per arribar a la població en general. És una fórmula perquè un 

mitjà de comunicació de masses com és Catalunya Informació parli de la realitat de 

l’educació al nostre país en positiu.  

 

Després de tres anys de treball cada cop més són les mateixes escoles, instituts i 

docents els que ens busquen per explicar el què fan. Això ens ha permès constatar 

que, malgrat tot el “soroll” que hi ha al voltant de l’educació al nostre país, hi ha 

moltíssima gent treballant en la bona línia i ens sentim orgullosos i satisfets de 

poder-ho explicar.  

 

 

 

 

 

Pseudònim de l’autor: eduka 

Barcelona, 19 de juny de 2015 

 

 

 

 

 

 

ANEXE: power point amb resum del projecte i fragments d’algunes dels 

reportatges emesos al “Blog de Mestres” 





DE QUÈ PARLEM?

Entrevista al docent que 
lidera el projecte i gravació 
del que passa a la classe.

Reportatges quinzenals a 
Catalunya Informació i les xarxes 
socials sobre projectes 
innovadors a escoles i instituts.



PER QUÈ CAL PARLAR D’EDUCACIÓ 

A LA RÀDIO PÚBLICA?



LA TRIA...

Propostes dels mestres o les escoles

Experiències premiades

Totes les etapes educatives

Innovacions

Exemples de tot el territori



ALTRES MANERES D’ENSENYAR

Escacs, Escola Sant Ramon del Pla de Santa Maria, a l’Alt Camp.

ALTRES MANERES D’ENSENYAR



El Pati de les Tortugues, 

Escola Mestral de Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat.

ALTRES MANERES D’ENSENYAR



Mengem geometria, 

Escola Diputació de Barcelona.

ALTRES MANERES D’ENSENYAR



Brigades de ciutadania dels alumnes 
de l'Institut de Gurb, a Osona.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ



Projecte Ethos, Institut Baix Montseny de Sant Celoni, 
al Vallès Oriental.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

NOVES TECNOLOGIES

Programa mSchools de la Mobile 
World Capital a l'Institut 
d'Argentona, al Maresme.



Cinema en curs a l’escola de Bordils, al Gironès. 

NOVES TECNOLOGIES



Robòtica a l’escola El Carme de Sant Sadurní d’Anoia.

NOVES TECNOLOGIES



MOLTES GRÀCIES!

Animeu-vos a fer-nos arribar les vostres 
experiències educatives o els projectes 
innovadors de les escoles o els instituts 

on treballeu. 



Si voleu escoltar els Blog de mestres que hem fet 
fins ara o rebre informació cada cop que en 

publiquem un de nou: seguiu-nos al Facebook

o al portal Informatius Catalunya Ràdio.

MOLTES GRÀCIES!




