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Televisió de L’Hospitalet ha estrenat en la seva programació un espai
destinat a fer que els petits de la casa aprenguin anglès alhora que juguen.
S’emet dissabtes i diumenges a les 11h, les 16h i les 18.30h

Els infants aprenen
anglès amb Televisió L’H

A

prendre anglès jugant.
Aquest és l’objectiu del
programa Kids Club
que emet la Televisió de
L’Hospitalet tots els dissabtes i diumenges a les 11 del matí, a les 16h
i a les 18.30h. Amb aquest espai,
el mitjà de la ciutat aprofundeix en
la seva vocació de servei públic i
incorpora continguts infantils que
faciliten l’aprenentatge d’una nova
llengua entre els més petits.
Kids Club és una producció del
grup Vaughan, especialistes en
l’ensenyament de l’anglès. Cada
capítol dura 25 minuts i es divideix en dues parts. La primera és
Andie’s Playroom, on l’Andrea ensenya en una sala de jocs a fer manualitats, treballs senzills per construir joguines i mòbils amb materials
quotidians. Les explicacions són en
anglès reforçades amb rètols traduïts al castellà.
La segona part del capítol la
guia Davey, the dog, i explica un
conte en anglès tot remarcant el vocabulari principal, també amb suport de rètols, imatges i algunes
traduccions en castellà.
La Televisió de L’Hospitalet emetrà 64 capítols de Kids Club cor
responent al nivell més bàsic de

23

Acord entre ‘El Periódico de Catalunya’ i TV L’Hospitalet
per publicar a internet els seus informatius
El Periódico de Catalunya publica a diari al seu web l’Informatiu
de Televisió de L’Hospitalet, segons un acord subscrit pels dos
mitjans. Aquest acord contempla també que Televisió de L’Hospitalet emeti de dilluns a divendres a les 20.15h i en reemissions
posteriors l’informatiu audiovisual d’àmbit generalista d’El Periódico de Catalunya. L’espai s’emet dins el programa L’H Actualitat,
i permet als espectadors estar informats tant del que passa a la
nostra ciutat com a Catalunya, Espanya i la resta del món.

19/03/2013: Preparatius
de les processons de L’H
Dins de l’espai L’H Actualitat de Televisió L’Hospitalet (que s’emet de dilluns a
divendres a les 19.30h), el
programa de reportatges
En 3 minuts (19.45h) estarà
dedicat als preparatius de la
Setmana Santa que organitza la Cofradía 15+1.
Andrea ensenya els més petits a fer un titella

l’aprenentatge de la llengua anglesa.
Aquest programa és un dels que
ha incorporat el mitjà en la seva nova oferta de programació que amplia els horaris d’emissió de dilluns
a divendres de 12 del migdia a
9.30h del matí del dia següent, i els
caps de setmana, d’11 del matí a
12 de la nit.
L’eix central de la programació
és l’espai L’H Actualitat, que s’estrena de dilluns a divendres a les
19.30h i del qual s’ofereixen durant

la tarda i la nit diferents reemissions. El programa inclou l’Informatiu
amb les notícies del dia, l’espai de
reportatges En 3 minuts, l’agenda
d’activitats Pren-ne nota i la informació de les entitats de L’H de Qui
som, què fem. En la franja de 12h
a 19.30h, la ‘tele’ ofereix els continguts informatius i fotogràfics que
publica el portal L’H digital. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Rep al teu correu
el butlletí electrònic
Si vols estar informat de les
novetats dels mitjans de comunicació de la ciutat, subscriu-te al butlletí de L’Hdigital a través de la seva pàgina
(www.lhdigital.cat) i el rebràs al teu correu electrònic.

La història de
L’H i la teva

CONEIXES LA secció
de participació de
LHdigital?

Si tens fotografies
històriques de la
ciutat envia-les per
correu a lhdigital@
lhcomunicacio.cat i les
publicarem al portal
L’Hdigital i al Diari de
L’Hospitalet.

foto cedida per joaquim lorente

Joaquim Lorente
(el centre)
Aquesta fotografia és de l’any 1933,
són treballadors de La Farga i el qui
beu del bot de cuir és el meu pare.
Era calderer i hi va treballar durant
25 anys. Jo també hi vaig treballar
durant 38 anys.

Tu pots ser el protagonista de les
notícies. Envia’ns les teves iniciatives,
les teves fotos o vídeos, les notícies
de la teva
Secció de participaescola, de la
ció ciutadana
Escaneja el codi QR i
teva entitat
visita les notícies, fotos
i vídeos que ens fan
o del teu
arribar els usuaris.
club esportiu.
O proposa’ns temes per tractar en
les seccions d’informació. Visita
l’apartat de Participació Ciutadana de
L’Hdigital i participa activament en els
mitjans de comunicació de L’H.

TElèfons d’interès
Ajuntament

Oficina d’Atenció al Ciutadà
93 402 94 94
Districte del Centre-Sant Josep-Sanfeliu
93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa
93 447 03 60
Districte de Santa Eulàlia-Granvia Sud
93 298 85 80
Districte de Pubilla Cases-Can Serra i la Florida-les Planes 93 403 29 90
Districte de Bellvitge-el Gornal
93 264 15 64
Regidoria de Sanfeliu
93 261 11 75
Telèfon d’Incidències i Manteniment a la Via Pública (VIA) 900 28 29 30

Serveis d’urgències

www.l-h.cat

Altres serveis

Telèfon únic d’emergències (Mossos d’Esquadra,
Servei d’Informació de la Generalitat
Bombers, Protecció civil i urgències sanitàries)
112
Oficina Municipal de l’Habitatge
Sanitat Respon
061
Oficina Municipal d’Escolarització
Guàrdia Urbana
93 409 10 92
SIOT (Recursos Socials)
Comissaria dels Mossos d’Esquadra
93 413 13 00
Servei de suport a les comunitats de veïns
Jutjat de guàrdia
93 554 81 45
Cita prèvia DNI i passaport
Jutjat de violència domèstica
93 554 82 20
Tanatori
Telèfon d’Incidències de la Convivència i el Civisme (TIC) 93 402 94 44

012
93 334 79 59
93 402 96 67
93 402 99 90
93 402 60 43
902 247 364
93 263 02 02

www.gencat.cat
www.lh2010.cat
suportcomunitats@l-h.cat
www.citapreviadnie.es

