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“Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer” 
Pablo Picasso 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

La història de l’art és una finestra al món. Malgrat que l’art és un llenguatge universal i 
forma part de la nostra cultura, sovint queda apartat de la televisió, i encara més, quan 

es tracta del públic infantil.  

D’altra banda, és evident que el contingut audiovisual que consumeixen els infants, 
influeix en el seu desenvolupament. Considerant que els nens/es són fortament 

influenciables i la televisió, com a agent socialitzador, configura la personalitat dels 

menors, un dels principals efectes que té la televisió és el de facilitar al públic infantil uns 
models de conducta a seguir, per tant, els dibuixos animats són una manera determinant 

de transmetre valors i ajudar al desenvolupament creatiu (Del Valle, 2006). Només cal fer 

un breu recorregut pels canals temàtics infantils per adonar-se que s’emeten dibuixos 
que no compleixen el tipus de contingut que haurien de consumir els més petits, o no 

tan petits. S’hi pot trobar violència, discriminació, mentides, insults, estereotips de gènere 

i més. En definitiva, contingut buit, fins i tot, perjudicial per als infants.  
Cal dir també que s’emeten programes infantils amb intenció educativa i divulgativa. No 

obstant això, hi ha una certa tendència cap als programes educatius científics i menys 

programes de contingut cultural.   
Per altra banda, tot i que l’art és una forma d’expressió més, és evident que l’educació 

artística no té el mateix pes que altres disciplines o llenguatges tradicionals en la 

programació curricular dels centres educatius. Així doncs, una bona instrucció d’aquesta 
permet una millora de les capacitats expressives i artístiques dels nens i nenes. Encara 

més, si tenim en compte que vivim en un món ple d’imatges i estímuls visuals.  

És per això que M(ART) neix amb tres intencions fortament definides: primerament, 
apropar la història de l’art d’una manera lúdica i entretinguda als infants, és a dir, trencar 

la barrera de l’art com a objecte exclusiu, intentar omplir el buit de la producció pròpia 

de la nostra graella i finalment, fomentar l’educació artística des de ben petits.  
Així doncs, M(ART) és un programa televisiu amb format videoblog que explora un artista 

de la història de l’art a través de preguntes, opinions i moltes curiositats a cada capítol. 
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M(ART) no pretén ser merament un treball acadèmic, el projecte es desenvolupa el més 

professional possible amb la il·lusió de veure’l algun dia fer-se realitat. Malgrat la senzillesa 

del format, aquest neix a partir d’un llarg procés de documentació i recopilació de 
referents per a obtenir la millor versió possible.  

D’aquesta manera, el projecte està dividit en dues parts; la primera conté la proposta 

creativa. És a dir, tota la informació i els documents necessaris en relació amb el 
desenvolupament del programa. D’altra banda, la segona part recull tot el procés de 

documentació; els referents de contingut i de format, les visites a les exposicions dels 

museus, les entrevistes realitzades a expertes en la matèria, etcètera.  
 

Finalment, per concloure la introducció només em falta dir una cosa: 

 
Benvinguts a M(ART)!  
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En aquesta primera part del treball es presenta tota la informació referent al producte 

final: Un format televisiu sobre la història de l’art dirigit al públic infantil. L’objectiu d’aquest 

apartat és recollir tots els documents necessaris per a la possible presentació del format 
al sector audiovisual professional. 

Així doncs, s’exposa el que es coneix com la bíblia audiovisual televisiva, la qual conté 

totes les informacions detallades quant a la possible realització del producte: els 
conceptes bàsics, com el nom, el target, l’emissió, etcètera. Així com, els criteris estètics 

i tècnics del programa. A més, s’afegeixen els documents imprescindibles com l’escaleta 

del programa, el pla de producció, un pressupost aproximat i el dossier de venda per a 
la possible presentació formal del projecte.  A banda d’això, també s’inclou un petit estudi 

de mercat que contextualitza el format en el panorama actual televisiu envers la 

programació infantil. Finalment, també se’n recullen els aspectes legals més rellevants. 

2. DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 
 

Tal com s’ha dit, el producte final és un format televisiu infantil sobre història de l’art i 
educació artística. El programa pren forma de videoblog dirigit per una adolescent i es 

compon a partir d’opinions reals de nens i nenes sobre les obres dels artistes més 

representatius de la història, una videotrucada amb una experta en art i preguntes 
generals sobre l’art. Convé destacar que el producte final s’ha elaborat a partir d’una 

prèvia recerca d’informació i documentació. Per una banda, dues entrevistes realitzades 

a expertes; a la historiadora de l’art, Anna Pou, com assessora d’art i de contingut, i a 
l’Esther Fuertes, membre del departament d’educació del MNAC i encarregada de la 

implementació de les Estratègies de Pensament Visual (VTS) al museu. Per altra banda, 

el procés de documentació s’ha completat amb visites als museus, referents audiovisuals 
i llibres sobre història de l’art.  

 

La idea del format neix del concepte d’entendre la història de l’art, i en efecte l’art, com 
una potent eina comunicativa. Qualsevol vehicle artístic, entès com una escultura, un 

quadre, una arquitectura té diverses lectures. Una bona lectura d’aquestes pot suggerir 
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moltes coses, més enllà de la part merament estètica: cultura, història, tradicions, 

etcètera. Les obres d’art tenen una força suggerent innegable i és per aquest motiu que 

s’ha volgut aprofitar per al projecte.  
En altres paraules, la idea del programa té unes directrius molt clares que s’originen a 

partir de l’afirmació “mai s’ha d’explicar un quadre com s’explica normalment” (Pou, 

comunicació personal, 2020). Existeixen moltes maneres de transmetre informació, és 
per això que el format s’allunya del discurs unidireccional amb excés de dades.  

Anna Pou (2020) afirma que la millor manera de transmetre la informació als infants és a 

partir d’anècdotes i curiositats. Per consegüent, s’aconseguirà una retenció de la 
informació efectiva. Així doncs, s’ha intentat treballar a partir de la didàctica.  

Tanmateix, l’Esther Fuertes (2020) confirma que una altra via eficaç de canalitzar la 

informació, tal com indica la metodologia dels VTS, és a partir de les preguntes, les quals 
impliquen el raonament de l’infant.  

M(ART) ha volgut adaptar-se a l’era digital, és per això que s’empren les noves 

tecnologies pel seu desenvolupament. A més, el format permet la narrativa transmèdia.  
 

Cal dir que totes les entrevistes i els conceptes claus mencionats anteriorment, es troben 

explicats de manera detallada a l’apartat de documentació.  

3. OBJECTIUS DEL PRODUCTE 
 

La idea del producte no neix amb la intenció merament d’entretenir, sinó també d’aportar 
continguts educatius a l’espectador. Així doncs, els objectius del format són:  

 

- Fomentar l’educació artística mitjançant l’entreteniment. 
- Introduir de manera didàctica la història de l’art. 

- Potenciar la creativitat i el raonament. 

- Trencar les possibles barreres entre la història de l’art i els infants. 
- Plantejar la història de l’art des d’una perspectiva diferent.  

- Estimular l’expressió lliure dels infants mitjançant les obres d’art. 
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4. BIBLIA DEL FORMAT 

4.1 Idea 
 

La Minerva, una adolescent encuriosida, crea un videoblog sobre història de l'art per 

resoldre els seus dubtes i alhora ajudar al seu amic, el Senyor Art. Cada programa 

investiga un o una artista.  

4.2 Sinopsi 
 

La Minerva, una adolescent de setze anys, s'amaga a les golfes de casa seva per jugar 

al mòbil. De sobte, en agafar una caixa d'entre moltes, apareix el Senyor Art, un ésser 

màgic que fa cent anys que està allà atrapat.  El Senyor Art s'espanta perquè ha perdut 
el color a causa que els nens i nenes gairebé no el recorden. Desesperat, demana a la 

Minerva que l'ajudi a fer-lo conèixer entre aquests. 

La Minerva no en sap gaire d’art, però li interessa i li sorgeixen molts dubtes. Per aquest 
motiu, decideix crear un videoblog sobre història de l'art. A cada programa s'investiga 

un artista a partir de tres eixos; opinions de nens i nenes, curiositats i moltes preguntes. 

4.3 Fitxa tècnica 
 

 
Títol: M(ART) 

Format: Programa de televisió en format Videoblog 

Gènere: Infoentreteniment educatiu 

Duració: 20 minuts 

Target: 5-10 anys 

Estil: Informal i dinàmic 

Freqüència d’emissió: Setmanal; dissabtes de 10h-10:20h 

Calendari orientatiu: Prioritàriament es gravaria al setembre, per 

començar a emetre el programa al març-abril 
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4.4 Format  
 

El programa pren un format de videoblog i es desenvolupa a partir de 3 seccions. S’ha 

pensat en aquest format per brindar-li un to innovador i un ritme dinàmic. Com també, 

s’ha escollit per la forta presència dels videoblogs en l’actualitat digital i la força que ha 
adquirit YouTube al consum audiovisual.  
 

Gènere 

Correspon l’hipergènere de l’infoentreteniment amb un vessant educatiu. Es considera 
una hibridació de gèneres, ja que pretén informar i educar mitjançant l’entreteniment.  

 
Duració 

Cada capítol té una duració de 20 minuts. És un temps adequat pels infants, ja que és 

convenient que mantinguin l’atenció durant el programa. A més, els videoblogs 
acostumen a durar 20-25 minuts com a màxim.  

 
Nombre d’episodis  

El programa el formen un total de 8 episodis. No obstant això, la idea del format permet 

realitzar-ne molts més, ja que a cada programa es tracta un o una artista diferent.  

 
Freqüència d’emissió 

S’emet un cop per setmana. Malgrat que és un programa d’entreteniment amb voluntat 
educativa, s’ha de consumir setmanalment per tal de mantenir-lo com un programa 

especial de cara als nens/es i evitar una sobrecàrrega d’informació. Cal mencionar 

també, que els videoblogs s’acostumen a fer setmanalment, ja que requereixen un temps 
de preparació, gravació i postproducció.   

4.5  Target 
 

Tal com s’ha dit, M(ART) va dirigit a l’audiència infantil. El públic objectiu el comprèn els 
infants d’entre 5 a 10 anys. Tanmateix, el públic secundari comprèn la franja d’edat dels 
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10 als 12 anys. Així doncs, el target principal són els infants que tinguin interès en 

programes infantils amb continguts culturals. No obstant això, no és necessari que 

tinguin nocions d’història de l’art, ja que és un programa que parteix de zero sense 
intenció d’atabalar amb molta informació i dades.  

Es considera apropiat també pel target secundari, dels 10 als 12 anys, ja que malgrat 

que s’utilitza un llenguatge planer, no és un programa extremadament infantil. Així doncs, 
cada franja d’edat pot gaudir i treure’n profit d’una manera diferent.  

Encara més, el programa es pot utilitzar com a recurs educatiu en centres formatius. Així 

doncs, a l’audiència habitual se li sumarà aquelles persones que l’utilitzin amb aquesta 
finalitat. Com també, els nens i nenes que hagin participat en un dels programes poden 

arribar a convertir-se en espectadors usuals.  

Un estudi realitzat pel AIMC (2018) afirma que un 16,0% dels infants consumeixen vídeos 
per aprendre, ja sigui de ciència, història, treballs manuals, etcètera (p.3). 

4.6 Canal i franja horària 
 

Dissabtes al matí d’entre les 10:00 a les 12:00h és la franja idònia d’emissió del 

programa. Preferiblement, de 10:00 a 10:20 del matí. Segons l’estudi de l’AIMC (2018), 
el temps d’exposició dels nens/es davant d’una pantalla és major els caps de setmana, 

396 minuts, en comparació als de dilluns a divendres, 236 minuts (p.6). A més, durant 

les primeres hores del matí, els infants es mostren més receptius.  
 

En tractar-se de contingut infantil tindria cabuda en canals temàtics com: 

SUPER3: El canal públic infantil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És 

un canal desdoblat que comparteix programació amb el Canal 33. El Super3 emet a 

partir de les 06:00h fins a  les 21:30h.  

CLAN: És el canal televisiu públic dedicat a la programació infantil de Radiotelevisió 

Espanyola.  

DISNEY CHANNEL: El canal de televisió en obert de contingut infantil i juvenil propietat 

de The Walt Disney Company.  
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BOING: És el canal infantil i juvenil propietat de Mediaset España Comunicación, S.A. i 

Warner Media.  

Per altra banda, també és un format que podria emetre’s per plataformes sota demanda. 
Tanmateix, aquest punt es tractarà més endavant.  

 

4.7 Mecànica 
 

Cada programa la protagonista haurà investigat un/a artista i en el videoblog mostra tot 

el que ha descobert i els dubtes que li han sorgit. Així doncs, la mecànica del programa 

s’articula a partir de tres eixos: 
 

La Minerva obre el videoblog amb la presentació de l’artista seguit d’una anècdota 

d’aquest/a. A continuació, hi ha tres seccions, de les quals la número 1 i 2 s’intercalen.  
 

1) Opinions reals de nens/es sobre les obres més representatives d’aquell/a 

artista.  

Talls curts d'una parella d’infants opinant sobre les obres de l'artista. Les opinions 

es desenvolupen a partir de la metodologia dels VTS. 

 
2) Videotrucada de la Minerva amb la seva tieta, una experta en art, per 

realitzar-li dues preguntes. 

Les preguntes no són teòriques sobre anys, biografia, països, etcètera. Són 

dubtes interessants relacionats amb curiositats de l’artista o de les seves obres. 

L’experta no adquirirà un rol unidireccional sinó que servirà com una guia per fer 

pensar a la Minerva. 
 

3) CuriosArt: La Minerva mostra un vídeo d’un nen/a que fa una pregunta 

sobre art en general.   

A partir d’aquí, l’experta i ella parlen sobre aquesta i la comenten. 
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Finalment, la presentadora fa un breu resum per concloure i enllaçar tot el que ha après 

o s’ha dit al llarg de la trucada i anima als espectadors a enviar les seves opinions i 

preguntes a la pàgina web.                                                                              
A banda d’això, el Senyor Art fa aparicions curtes per realitzar algun comentari i 

assegurar-se que la Minerva està aprenent. Les seves intervencions aporten un toc 

d’humor al programa. 
 

Així doncs l’escaleta genèrica del programa és la següent: 
Taula. 1 Escaleta genèrica M(ART) 

Escaleta genèrica (M)ART 

Esc BLOCS Tipus Duració Total Nota 

1 Salutació + presentació 
personal 

Plató 00:00:30 00:00:30 Grafisme 

2 Presentació de l’artista Plató 00:00:30 00:01:00 Grafisme + 
animació 

3 Careta programa VTR 00:00:30 00:01:30 Grafisme  

4 Anècdota personatge Plató 00:02:00 00:03:30   

5 Vídeo opinió nens/es (Part 1) VTR 00:02:00 00:05:30 Imatge arxiu  

6 Presentació tieta + 1a 
Pregunta 

Plató 00:03:00 00:08:30 Grafisme 

7 Vídeo opinió nens/es (Part 2) VTR 00:02:00 00:10:30 Imatge arxiu  

8 2a Pregunta Plató 00:03:00 00:13:30 Grafisme 

9 Vídeo opinió nens/es (Part 3) VTR 00:02:00 00:15:30 Imatge arxiu  

10 Secció CuriosArt Plató 00:03:00 00:18:30 Grafisme 

11 Tancament del programa + 
crèdits sortida 

Plató 00:01:30 00:20:00 Grafisme + 
animació 

Font: Elaboració pròpia 
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La mecànica i les seccions s’han creat a partir del procés de documentació. D’aquesta 

manera, a continuació s’exposen les justificacions. 

Les opinions dels nens/es estan basades en les estratègies de pensament visual. És 

a dir, es basen en preguntes com "Què hi veieu?" i "Què creieu que està passant?". 

La Minerva, que tampoc ho sap del cert,  ha demanat ajuda a aquells nens i nenes. 

D’aquesta manera, a cada programa pot col·laborar una escola o un espai educatiu. 
 

La videotrucada amb l'experta aporta interacció i la incorporació de les noves 

tecnologies. La conversa amb la tieta permet que la Minerva pugui opinar i descobrir per 
ella mateixa les respostes. 

 

La incorporació del vídeo de l’infant a la videotrucada serà un incentiu d’atenció 

pels nens i nenes i convida a la participació del públic. Com bé s’ha dit, la pregunta que 

realitza el nen o nena és sobre l’art en general. Així doncs, es resoldran curiositats que 
sovint tenen els nens/es sobre aquest.  

 

Durant el programa s’inclouran anècdotes dels artistes, tal com va explicar l’Anna Pou 
(2020), els infants retenen més de pressa les anècdotes que incorporen informació de 

l’artista, que no pas una frase enunciativa plena d’informació per recordar.  

 

4.8 Temàtica 
 
M(ART) té com a centre temàtic la història de l’art i, en efecte, l’educació artística. 

Tanmateix, la història de l’art permet tractar molts altres aspectes; tradicions, cultura 

culinària, història, emocions, entre d’altres. “L’art és una manera d’entendre el món [...] 
És a dir, es pot entendre l’obra d’art com un document complex que recull un moment 

de la història de la humanitat”. (Fuertes, comunicació personal, 2020). Així doncs, a cada 

capítol, a part de les temàtiques principals, s’afegiran d’altres que siguin causades pel 
context de l’artista.  
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Els videoblogs de la Minerva han de resultar un espai confortable pels nens i nenes, s’ha 

d’aconseguir crear un espai col·laboratiu, ja que d’aquesta manera s’aconsegueix un 

aprenentatge efectiu (Fuertes, 2020). Tot i que és un programa especialitzat sobre història 
de l’art, tots els infants i les seves opinions tenen cabuda. El format permet opinar 

obertament sense cap noció prèvia d’art, atès que el programa no dona cap opinió com 

a correcta o incorrecte.  
M(ART) vol aconseguir una comunicació entre iguals, cal remarcar que la presentadora, 

la Minerva, també està en fase d’aprenentatge.  

 

4.9 Perfils 
 

Minerva: És una adolescent de setze anys que viu amb la seva mare a una casa.  

L'apassionen les tecnologies i les xarxes socials. És alegre, xerraire, curiosa i molt 

espavilada. Té una gran expressivitat a la cara i pregunta tot allò que dubta. Sovint li 
agrada fer emprenyar el Senyor Art.  

Quant a l'aspecte físic, la Minerva té el cabell llarg i castany clar. Pel que fa a la roba, li 

agrada anar amb samarretes monocromàtiques de colors i uns texans còmodes.  
La Minerva és la representació dels infants envers l'art i és que no és casualitat que 

comparteixi nom amb la deessa romana de la saviesa i les arts.  

És la protagonista i el fil conductor del programa. D’aquesta manera, seguint les idees 
dels VTS, té el paper d’orientadora a l’hora de fer raonar als nens, és a dir, la seva funció 

no és transmetre informació simplement.  

 
Senyor Art: És una animació 2D en blanc i negre que al·legoritza la història de l'art. És 

un ésser màgic que pot aparèixer i desaparèixer, com també, sap fer aparèixer i 

desaparèixer coses. És camaleònic, és a dir, el color del seu cos pot canviar durant uns 

segons. És el Senyor Art i és per aquest motiu que ho sap tot sobre els/les artistes i els 
seus secrets. S'angoixa fàcilment i sempre està molt enfeinat. Està molt orgullós de tot 

el que fa la Minerva, però a vegades li costa reconèixer-ho.  

El Senyor Art aporta un toc d’humor al programa i el fa diferent de qualsevol videoblog. 
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Experta en art: És experta en art i és la tieta de la Minerva, “Min” com ella l’anomena 

afectivament. Té una gran confiança amb ella, però viuen lluny. És afectuosa, molt pacient 

i amb gran poder de la parla. Quan la Minerva li truca sempre està enfeinada fent alguna 

cosa en el seu taller artístic.  

L’experta en art també adquireix un rol de facilitadora quan parla amb la Minerva, ja que 
la fa raonar i donar la seva opinió. La tieta sempre explica anècdotes dels artistes. Encara 

que sigui una experta, mai té una actitud pedant.  

Per aquest paper es comptaria amb la col·laboració de la historiadora de l’art, Anna Pou 
van den Bossche.  

(Vegeu a l’annex Referents Senyor Art) 

 

4.10 Localitzacions 
 

Les golfes de la Minerva: És l’espai principal del programa. És un lloc lluminós amb el 

sostre de fusta i les parets blanques. S’intueix que es tracta d’un espai diàfan, però a 
l’enquadrament del videoblog, únicament veiem unes estanteries amb llibres i el sostre 

de fusta. Les golfes representen un espai acollidor.  

Aquesta localització es construiria en un plató.  
 

 
 

 

Il·lustració 5. Golfes. (2018). Font: Casa 
Batlló.[Imatge d’Internet].  Recuperat de 
https://www.casabatllo.es/ca/antoni-
gaudi/casa-batllo/interior/ 
 

Il·lustració 6. Localitzacions. Habitatge rústic, nòrdic, 
diàfan. (2019). Font: Barcelona Film Comission. 
[Imatge d’Internet]. Recuperat de 
https://www.bcncatfilmcommission.com/ca/location/h
abitatge-rústic-nòrdic-i-diàfan 
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Taller de la tieta: El taller de la tieta és un espai lluminós amb un sostre alt.  De fons es 

poden veure estris de taller, com també, plantes i molts quadres. Aquesta localització no 

té un paper protagonista, tanmateix, ens dona informació i construeix el personatge de 
la tieta. A més, és un espai molt versàtil que pot donar joc al guió.  

El taller està situat al mateix plató que les golfes de la Minerva per aprofitar l’espai i facilitar 

el rodatge.  

 
 
 

 

Espai de les opinions del nens/es: És grava en diverses localitzacions: escoles, 

esplais, biblioteques, etc. L’espai escollit per enregistrar els nens/es ha de tenir un fons 

monocromàtic o trobar-se en un espai sense distraccions al darrere, atès que s’ha de 

mantenir l’atenció en els infants i les seves opinions. És una localització que anirà canviant 
cada capítol.  

 

4.11 Proposta d’estil i tractament audiovisual 
 
L’objectiu principal del format és establir una connexió amb l’espectador i aconseguir 

una escolta activa. Quant a l’estil actoral, per part de la Minerva i l’experta, ha de ser 

planer i espontani. S’ha d’aconseguir crear un ambient quotidià i proper. A més, el fet 
que la Minerva parli directament a càmera crea una petita interacció amb l’espectador.  

Il·lustració 7. Localitzacions Alblanc. (2019). Font: Barcelona 
Film Comission. [Imatge d’Internet]. Recuperat de 
https://www.bcncatfilmcommission.com/ca/location/alblanc 
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Així doncs, la proposta del tractament audiovisual és el següent: 

Pel que fa a la realització, predominaran els primers plans i els plans mig, donat que és 

un videoblog. La gravació es realitzarà mitjançant trípodes, tant la dels infants com la 

Minerva. En el cas de la tieta, en ser una videotrucada, se simularà la càmera interna d’un 

mòbil, fet que permetrà major mobilitat.  El muntatge és un element clau, ja que  és el 

que marcarà el ritme del programa i aconseguirà l'estètica de videoblog. Així doncs, el 

programa tindrà un ritme dinàmic mitjançant molts talls, ja que es vol mantenir l’atenció 

constant dels infants.  
 

Per seguir amb l’estètica de videoblog, s'inseriran durant el muntatge: mems, icones, 

vídeos, zooms, repeticions i rètols sobreimpresos per fer-ho més enèrgic i brindar-li un 

toc d’humor. També s’afegirà l’animació 2D i les imatges sobreimpreses de les obres 

que els infants comenten. Així doncs, l'estètica del programa agafa força a la 
postproducció. Pel que fa a la fotografia del programa, es vol aconseguir una fotografia 

nítida, natural i il·luminada. Respecte a la colimetria, predominaran els tons pastel en 

contrast.  
 

Quant a la il·luminació, sempre es buscarà lluminositat per complementar els colors 

pastel. A l’espai principal, les golfes, com al taller de la tieta, se simularà una il·luminació 
natural a partir de panells LED. Quant a l’espai d’opinió dels nens i nenes, es buscarà 

una il·luminació uniforme. 

 
Respecte a la música, tindrà un paper complementari. És a dir, la seva funció serà 

complementar determinades frases, escenes i tocs d’humor. De la mateixa manera, els 

efectes sonors.  

 

Finalment, la identitat gràfica, està constituïda per una tipografia clara i senzilla, atès 

que és important que els infants la identifiquin. Tant els grafismes, com els cairons 

segueixen la mateixa gràfica i estil. Així doncs, la identitat gràfica del programa està 
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constituïda per la tipografia acompanyada d’una pinzellada de pintura d’un color que 

recorda al planeta Mart.   

 
A l’apartat de documentació s’esmenten tots els referents que s’han tingut en compte.  

(Vegeu a l’annex Identitat gràfica). 

4.12 Proposta de programació i contingut  
 
Taula 2. Programació M(ART) 
 

PROGRAMACIÓ M(ART) 

Nº Artista Duració Proposta contingut 

1 Pablo Picasso 20 min Hi ha dues cares?, el collage i les formes 
geomètriques.  

2 Vincent Van 
Gogh 

20 min El color groc de Van Gogh, la frustració, la 
pinzellada.  

3 Caravaggio 
 

20 min Per què és tot tan fosc?, el dramatisme dels 
quadres i la importància de la llum.  

4 Magritte 20 min Això és real?, L’inconscient i la llibertat.  

5 Henry Moore 
 

20 min Per què té forats?, les formes corporals i la 
tranquil·litat. 

6 Frida Kahlo 20 min L’autoretrat, les flors i el feminisme.  

7 Claude Monet 
 

20 min Els quadres estan acabats?, la importància dels 
colors i l’aigua. 

8 Jackson Pollock 
 

20 min Com ho feia?, les emocions als quadres i  la 
improvisació. 

 

 
Font: Elaboració pròpia 
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4.13 Escaleta del programa pilot 
 

Taula 3. Escaleta programa pilot 

ESCALETA PROGRAMA PILOT: M(ART)- PABLO PICASSO: Dues cares! 

Esc Blocs Descripció Tipus Duració Total Nota 

1 Salutació + 
presentació 

personal 

La Minerva saluda als 
espectadors, es 
presenta a ella i 

explica breument el 
motiu del videoblog. 

Plató 00:00:30 00:00:30 Grafisme 

2 Presentació 
de l’artista 

La Minerva revela 
sobre quin/a artista 
anirà el programa 

Plató 00:00:30 00:01:00 Grafisme

+ 
animació 

3 Careta 
programa 

Vídeo d’introducció 
del programa 

VTR 00:00:30 00:01:30  
Grafisme 

4 Anècdota 
personatge 

La Minerva explica 
alguna anècdota 

interessant que ha 
descobert de l’artista. 
Apareix el Senyor Art. 
La Minerva presenta 
l’espai col·laborador. 

Plató 00:02:00 00:03:30   

5 Vídeo opinió 
nens/es 
(Part 1) 

Es visualitza el vídeo 
de les opinions dels 

nens i nenes sobre el 
quadre de Pablo 

Picasso; Mujer ante 
el espejo (1932) 

VTR 00:02:00 00:05:30 Imatges 

d’arxiu  
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6 Presentació 
tieta + 1a 
Pregunta 

La Minerva decideix 
trucar a la seva tieta, 
la qual es troba en el 
seu taller afinant una 

guitarra. 
La Minerva li fa una 

pregunta sobre 
Picasso. 

La tieta fa pensar a la 
minerva. 

Plató 00:03:00 00:08:30 Grafisme 

7 Vídeo opinió 
nens/es 
(Part 2) 

Es visualitza el segon 
vídeo de les opinions 
dels nens/es sobre la 

segona obra de 
Picasso Guernica 

(1937). 

VTR 00:02:00 00:10:30  Imatge 
d’arxiu 

8 2a  
Pregunta 

La Minerva fa algun 
comentari sobre les 
imatges i llença una 
altra pregunta a la 

tieta sobre Picasso. 

Plató 00:03:00 00:13:30 Grafisme 

9 Vídeo opinió 
nens/es 
(Part 3) 

Es visualitza l’últim 
vídeo dels nens/es 

sobre la tercera obra 
de Picasso La mujer 

que llora (1937). 

VTR 00:02:00 00:15:30 Imatge 
d’arxiu  
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10 Secció 
CuriosArt 

 La Minerva mostra un 
vídeo d’una nena 
preguntant per què 
l’art és tan car. 

La Minerva i la tieta 
inicien una conversa 

sobre aquesta 
qüestió.  

Finalment la tieta 
s’acomiada de la 

Minerva. 

Plató 00:03:00 00:18:30 Grafisme
+ VTR 

11 Tancament 
del 

programa +  
crèdits 
sortida 

La Minerva fa una 
petita recapitulació 
del que s’ha dit i 

reflexionat. 
Apareix el senyor Art 
orgullós de tot allò 

que explica la 
Minerva. 

La protagonista 
s’acomiada i tanca el 

programa fins al 
pròxim videoblog. 

Plató 00:01:30 00:20:00 Grafisme 
+ 

animació 

  

 

4.14 Possibles col·laboradors o patrocinadors 
 
A continuació, s’esmenten els espais, institucions o associacions potencialment 
interessats a col·laborar amb el programa i fins i tot, promocionar-lo. S’han escollit 

segons el target i el contingut del programa.  

 
- Museus: El MNAC seria un possible col·laborador del programa, ja que treballen 

els VTS. D’aquesta manera, també podrien estar interessats museus com el 

Font: Elaboració pròpia 
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MACBA, Fundació Joan Miró, Museu Picasso, el qual també treballa els VTS, 

el Museu Nacional del Prado, entre d’altres.   

 

- Associacions, entitats i projectes relacionats amb l’art i el públic infantil.   

Plom Gallery: És una galeria d’art contemporani destinada als nens/es situada a 

Barcelona. Es realitzen tallers, exposicions i activitats culturals. 
Drac Màgic:  És una cooperativa d’iniciativa social que fomenta la divulgació de 

la cultura audiovisual mitjançant activitats i té en marxa molts projectes com 
festivals de cinema o activitats extraescolars.  

Experimentem amb l'ART: És una entitat educativa que treballa l’art 

contemporani i l’expressió creativa. Tenen projectes educatius per escoles, 

museus, centres d’art, biblioteques i programes de formacions, entre d’altres.  
 

4.15 Punts destacables i innovadors  
 
Un dels principals elements destacables és que promou continguts culturals i 

educatius, com l’educació artística, des d’una perspectiva diferent. Cal tenir en compte 

que la història de l’art és un element fonamental de la nostra societat i cultura, així i tot, 

és un tema poc freqüent en els programes infantils i encara té moltes possibilitats 
d’explotació. Per altra banda, el format permet fer videoblogs especials, com per 

exemple,  sobre artistes actuals o visites als museus. 

A més, fomenta aspectes innovadors com l’adaptació en l’actualitat digital i a les 

noves tecnologies. El component videoblog és un reclam i a més, permet una certa 

interactivitat amb l’espectador i la narrativa transmèdia.  

Pel que fa a l’àmbit de la producció, una particularitat molt favorable és que s’adapta 

internacionalment sense cap mena d’alteració.  Un altre element destacable referent a 

la producció és la senzillesa del format, bé sigui per les localitzacions, com per la 

mecànica del programa.  
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Finalment, té moltes possibilitats de promoció, per exemple, es pot fer propaganda 

del programa en centres on assisteixin infants del públic potencial. D’aquesta manera, 

s'aconsegueixen col·laboradors per participar en el programa i a la vegada, se sumen 
espectadors.  

 

4.16 Narrativa transmèdia 
 

Principalment, el programa s’emet per televisió. Tanmateix, el format possibilita 

complementar l’emissió a la plataforma YouTube. Aquest fet aconseguiria simular un 

canal de YouTube de la Minerva, com també, augmentar les finestres d’explotació fins al 
punt d’ampliar geogràficament els espectadors. És un punt fortament destacable, ja que 

segons les dades, el 89% dels infants consumeix vídeos d’Internet i el 36% d’aquests ho 

fa diàriament. (AIMC, 2018, p.3) 

Encara més, M(ART) permet una narrativa transmèdia, ja que al canal de YouTube del 
programa es poden penjar talls més breus dels programes o fins i tot, vídeos 

complementaris; la Minerva recomanant visites a museus, llibres, tallers, etcètera.  

Com també, vídeos d’altres nens i nenes comentant els quadres dels programes 
emesos. Per aquest motiu, és important comptar amb una pàgina web del programa, a 

la qual es puguin enviar totes les opinions extres de les obres i del programa i els vídeos 

de la secció CuriosArt. Així doncs, la pàgina web esdevé una eina imprescindible per 
mantenir aquest tipus de relació amb els espectadors i transmetre una sensació de 

proximitat.   

 

4.17 Pressupost orientatiu  
 

A continuació, s’adjunten el total dels capítols i del pressupost preventiu, el qual 

contempla la producció de 8 programes. Convé destacar que tots els salaris s’han 
calculat a partir del conveni col·lectiu del sector de la indústria de producció audiovisual 

(Resolució 4475/2017, de 10 d’abril del 2017). 
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Taula 4. Pressupost M(ART) 

PRESSUPOST M(ART) 

Resum Total 

CAP. 01 - Guió, música i arxiu 20.152,18 € 

CAP. 02 - Personal artístic 11.359,66 € 

CAP. 03 - Equip tècnic 88.151,89 € 

CAP. 04 - Escenografia 13.400,00 € 

CAP. 05 - Estudis de rodatge, 
sonorització i varis de producció 15.300,00 € 

CAP. 06 - Maquinària de rodatge i 
transport 13.492,24 € 

CAP. 07 - Assegurances 38.314,30 € 

CAP. 08 - Despeses generals  3.950,00 € 

TOTAL 8 CAPÍTOLS  204.120,27 € 

TOTAL 1 CAPÍTOL  25.515,03 € 

 

(Vegeu a l’annex Pressupost complet).  

 

4.18 Aspectes legals  
 

En general, els aspectes legals solen ser un assumpte complex i sempre s’han de tenir 

presents, però en aquest cas, encara més. Cal tenir en compte que les obres dels artistes 

conformen un gran pes en el programa. D’aquesta manera, per poder fer bones 
pràctiques i calcular una estimació de les despeses que suposarien els drets 

d’explotació, s’ha realitzat una prèvia documentació sobre els drets d’autor.  

 

Font: Elaboració pròpia 
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Actualment, segons la llei de propietat intel·lectual, aprovada per Real Decret Legislatiu 

1/1996, al 12 d’abril, la propietat intel·lectual es divideix en dos; els drets morals, els 

quals no són transferibles, i els drets patrimonials o d’explotació, els quals, segons 
l’article núm. 26 són vigents fins 70 anys després de la defunció de l’artista. Un cop 

passats aquests 70 anys, passen a ser de domini públic. No obstant això, els artistes 

morts abans del 1987 estan regulats segons la llei del 10 de gener del 1879 sobre la 
Propietat intel·lectual. Així doncs, l’article núm. 6 diu que el període de vigència dels drets 

de propietat intel·lectual és fins 80 anys després de la defunció de l’artista.  

 
Per consegüent, per obtenir l’autorització, si ho requereix, s’ha de demanar al mateix 

autor, al titular dels drets o a entitats gestores, com VEGAP. Aquesta última, per exemple, 

té els drets d’explotació de les obres de Picasso i indica que les obres per la seva 
posterior comunicació pública en contingut d’entreteniment per televisió tenen un preu 

de 180€ per reproducció en l'àmbit nacional i Internet (VEGAP, 2020, p.45). Per altra 

banda, si es vol obtenir els drets d’explotació d’una obra de Henry Moore, s’ha de 

contactar amb The Henry Moore Foundation. No obstant això, el preu fixat per VEGAP 
és el que s’ha agafat de referent per fer el pressupost preventiu.  

 

Així doncs, dels vuit artistes seleccionats, tots van morir abans del 1987. Tres d’ells, Van 
Gogh, Caravaggio i Monet tenen domini públic i els cinc restants, Picasso, Frida Kahlo, 

Magritte, Henry Moore i Jackson Pollock, encara tenen drets d’explotació.  

Aquesta informació s’ha vist reflectida al pressupost tenint en compte que surten 4 obres 
de cada artista a cada capítol.  

 

Un altre aspecte legal que cal tenir en compte és que la protagonista pot tenir entre 
quinze i setze anys. Si l’actriu és menor de setze anys cal tramitar un document gestionat 

per la Generalitat de Catalunya anomenat Procediment d’autorització del treball de 

menors de 16 anys per participar en espectacles públics. A més, s’han de considerar 
una sèrie de requisits; com per exemple, que únicament podrà realitzar un màxim de 6 

hores de rodatge en un període de  8 hores.  
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5. PLA DE PRODUCCIÓ 
 

Respecte a la producció, a continuació es detallen les fases corresponents al cicle 
productiu; preproducció, producció i postproducció. Com també, s’hi apunten tots els 

recursos necessaris; tant equip humà com material tècnic.   

5.1 Fases de la producció  
Les fases de la producció d’un capítol serien les següents:  

 

Preproducció 

La bona organització i planificació de la preproducció determinarà la qualitat del projecte. 

A grans trets, aquesta fase comença amb la creació de l’equip de producció i direcció. 

L’equip de guionistes junt amb una persona experta en didàctica de l’art començaran 
per un procés de documentació i posteriorment, els guions.  

Paral·lelament, producció s’encarregarà de trobar l’espai de rodatge i contractar tot el 

personal tècnic necessari, com també, artístic. El director de fotografia s’encarregarà de 
desglossar visualment el guió. Per altra banda, la persona encarregada de la direcció 

artística, haurà d’idear l’escenografia i fer un llistat de tot el material que es necessita pel 

rodatge i per cada capítol. A partir d’aquí, s’iniciarà el muntatge de l’escenografia.  
Tanmateix, l’equip de producció també contactarà amb els centres col·laboradors que 

participaran en cada capítol i organitzarà els rodatges. A partir dels guions, s’encarregarà 

de llogar o comprar el material necessari, com també, d’organitzar els desplaçaments de 
l’equip. Finalment, també es gestionaran els drets de les obres que sortiran als 

corresponents programes. Tot aquest procés sota la supervisió de l’equip de direcció.  

Així doncs, es dedicaran dos mesos per la fase de preproducció.  
 

Producció 

L’enregistrament dels programes es divideix en dues parts: 
a) Part 1: Enregistrament opinió dels nens i nenes 

Consisteix en la gravació dels infants en el centre o espai educatiu.  
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b) Part 2: Enregistrament a plató: Minerva i experta en art 

La gravació de les protagonistes es realitzarà en un plató. El qual té dues parts, 

les golfes de la Minerva i el taller artístic de la tieta.  
 

Primer es gravarà la part de la Minerva i a continuació, la part de la tieta.  

El decorat serà gairebé sempre el mateix, únicament canviaran petits detalls, dels quals 
s’encarregarà ambientació. Durant el rodatge s’intentaran fer les mescles d’àudio en 

directe, com també, el multicàmera per reduir la feina de postproducció al màxim.   

Per la fase de producció es destinarà un mes. 
 

Postproducció 

La fase de postproducció és clau pel programa, ja que en aquesta recau l’estil 
característic que tindrà M(ART). És a la fase de la postproducció quan es construeix el 

videoblog, com també, s’afegeix l’animació 2D, els grafismes del programa, 

l’ambientació musical i el doblatge. 
S’estimen dues setmanes de postproducció per a cada capítol. És a dir, quatre mesos 

de postproducció.  

 

5.2 Recursos humans 
 
Pel que fa als recursos humans, s’ha elaborat una taula que mostra de manera visual la 

intervenció dels professionals segons la fase de producció.  

 
Taula 6. Taula recursos humans  

FASES DE PRODUCCIÓ 

TASCA Preproducció Producció 
Rodatge 
exterior 

Producció 
Rodatge 

Plató 

Postproducció 

Direcció 1 1 1 1 
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Producció executiva 1 1 1 1 

Producció 1 1 1 1 

Ajudant de producció 1 1 1 1 

Guió 2    

Experta en didàctica 
de l’art 

1  1  

Realització 1 1 1  

So  1 2  

Operadors de 
càmera 

 2 2  

Auxiliars de càmera   2  

Direcció de fotografia 1 1 1 1 

Elèctrics  1 1  

Direcció d’art 1  1  

Estilisme   1  

Maquillatge i 
perruqueria 

  1  

Muntatge    1 

Muntatge d’àudio    1 

Ambientació musical    1 

Animació 2D    1 

Grafisme    1 

Doblatge    1 
 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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5.3 Recursos materials i tècnics  
 
Respecte als materials tècnics necessaris per poder dur a terme el rodatge: 

 
Taula 7. Recursos materials i tècnics 

MATERIAL TECNIC Nº MATERIAL TÈCNIC Nº 

Càmeres Panasonic AG-UX180 4K 2 Reflector Lastolite 5 en 1 50cm 2 

Trípode Manfrotto MVH500AH-755CX3 2 Monitor Feelworld Seetec 15,6″ 
4K156-9HSD 4K 

2 

Micròfon unidireccional Sennheiser MKH 
416 P48 

1 Tablet Samsung Galaxy SM-
T800 

1 

Pèrtiga de aluminio RØDE Boom Pole 1 Auriculars Sennheiser 3 

Gravadora digital Zoom H4-Next 1 Ordinador portàtil Asus 15.6″ 
8GB 1TB 

1 

Tarjeta de memoria SDXC Sandisk 64GB 4 Claqueta 1 

Panell LED NanGuang 600 bicolor 
3200K-5400K 

4 Mesclador de so 
Yamaha MG06 

1 

Mesclador de vídeo Blackmagic ATEM 
Mini Pro 

1   

                                

5.4 Calendari de producció  
 
 
El calendari de producció és una eina que estima els temps necessaris i serveix de guia 

per a la realització del programa d’una manera eficient. S’estimen dos mesos de 

preproducció, un mes de rodatge i quatre mesos de postproducció.  
(Vegeu a l’annex Calendari de producció).  

 

Font: Elaboració pròpia 
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6. ESTUDI DE MERCAT 

Per tal de conèixer les oportunitats i la possible competència del format, s’ha de tenir 
present el panorama televisiu actual.  

6.1 El sistema infantil televisiu a Catalunya i Espanya 

Pel que fa a la programació infantil, existeix molta oferta per aquest públic. Al panorama  

televisiu, tant català com espanyol, s’hi troben canals temàtics dedicats únicament a 
continguts infantils. Més, cal sumar-hi, els canals de pagament.   

Com a breu contextualització, es va produir un transvasament del contingut infantil 

televisiu de les cadenes generalistes a les temàtiques, a causa dels escassos horaris 
dedicats a la programació infantil, entre altres factors (Pérez i Nuñez citat per Gallardo-

Camacho, Lavín i Sierra, 2020). 

A més, “Con la aparición de la Televisión Digital Terrestre (TDT) surgieron nuevos canales 

temáticos y los más pequeños se convirtieron en su público objetivo. Clan TV (RTVE), 
Disney Channel, Nickelodeon y Nick Jr (Viacom Inc.) y Boing (Mediaset) aparecieron en 

respuesta a la gran demanda que había en ese momento” (Fernández, Fernández i Díaz-

Ocampo citat per Gallardo-Camacho et al., 2020, p. 158). Malgrat aquest canvi, que no 
va servir per a realitzar nou contingut divers i produccions pròpies, sinó que es va utilitzar 

com a contenidor pel mateix contingut anterior (Fernández citat per Gallardo-Camacho 

et al., 2020). S’afegeix, doncs, que “con la llegada de las segundas pantallas (tabletas, 
móviles, etc.), en un primer momento, lejos de bajar la audiencia, se impulsó el consumo 

de televisión” (Gallardo-Camacho et al., 2020).  

Així doncs, a continuació s’analitza tant l’oferta com la demanda. 

Oferta 

Pel que fa a l’oferta, els canals temàtics infantils en obert de la graella d’àmbit estatal, 

amb el corresponent share del 2019 són els següents: El Clan (1,9), Boing (1,1) i Disney 
Channel (1,1) (Barlovento Comunicación, 2019). Pel que fa al canal autonòmic infantil, 
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Súper 3, va obtenir un 0,8 de share (Idescat, 2019). Per altra banda, els canals temàtics 

infantils de pagament són; Nickelodeon (0,1) , Disney Jr (0,1), Nick Jr (0,1) (Barlovento, 

2019). 

Respecte a l’oferta de contingut, actualment, no hi ha cap programa sobre història de 

l’art a la programació televisiva espanyola. Programes com Art Attack de Disney Channel, 

Una mà de contes del Club Super3, Creative Galaxy de Amazon Prime o Quién fue...? 
de Netflix són els que més s’aproximen quant a contingut. Així i tot, els referents de 

contingut es troben analitzats a la segona part del treball.  

Demanda 

Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’any 2019, s’hi registren 2.355.494 infants 

d’ambdós sexes entre els 5 a 9 anys i 2.491.371 infants d’ambdós sexes d’entre 10 a 

14 anys. Com també, a Catalunya, el 2019, la primera franja d’edat sumava 402.179, i 

la segona, 421.009. Ambdós sexes inclosos.  

Segons l’estudi de l’AIMC realitzat sobre un univers de nens i nenes de 6 a 13 anys 

s’observa que “el 99% de los niños ve contenidos televisivos, y un 80% los consume a 

diario. La televisión no es sólo el dispositivo más utilizado para ver los contenidos 
televisivos (91%), sino que también es el preferido, aunque también un 40,8% de los 

encuestados afirma que ven este tipo de contenidos a través de dispositivos móviles o 

el ordenador.” (AIMC, 2018, p.2)  

Convé remarcar la normativa de protecció als menors. Així doncs, segons el Código de 

autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia (2005), l’horari de protecció per a 

menors és de 06:00 h del matí a 22:00 h de la nit. S'entén que durant aquesta franja no 
es poden emetre programes no aptes per a menors de divuit anys, és a dir, que 

continguin violència, sexe, drogues, llenguatge indecent, etcètera. A més, també 

existeixen franges de protecció reforçada, les quals indiquen que no es poden emetre 
programes que no estiguin recomanats per a majors de dotze anys. La franja reforçada 

és la següent; de dilluns a divendres de 08:00 h a 09:00 h i de 17:00 h a 20:00 h. Com 
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també, els caps de setmana d’entre les 09:00 h i les 12:00 h del matí. Per acabar, també 

s’aplica la franja de protecció reforçada a l’1 i al 6 de gener, al divendres sant, l’1 de 

maig, al 12 d’octubre, l’1 de novembre i finalment, el 6, 8 i 25 de desembre.  

 

6.2 DAFO del format 

El DAFO permet analitzar amb perspectiva les fortaleses i oportunitats, com també, les 

amenaces i debilitats del format. D’aquesta manera, es podrà reflexionar i establir les 

determinades estratègies que potenciïn els aspectes positius i superar o controlar les 
amenaces i debilitats. Així doncs, el DAFO de M(ART) és: 

Aspectes interns del format 

Fortaleses 

● És un programa innovador, tant de format com de contingut.  

● Promou contingut d’infoentreteniment educatiu.  
● Permet col·laborar amb associacions o espais culturals.   

● És un format senzill que té una mecànica simple. 

● El format permet una narrativa transmèdia. 
● Possibilita fer programes especials, tals com visites a museus.  

Debilitats 

● Gran part del potencial del programa depèn de la participació dels nens i nenes.  
● Els drets d’explotació de les obres dels artistes suposen una despesa afegida.  

● L’entreteniment recau principalment en un bon guió. 
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Aspectes externs del format 

Oportunitats 

● És un format que es pot adaptar internacionalment. 

● Està contextualitzat en l’era de les noves tecnologies, videoblogs i les 

videotrucades.  

● Poca competència directa respecte al contingut. 

Amenaces 

● La programació infantil és un mercat molt competitiu. 
● Gran quantitat d’oferta, tant de videoblogs, com de programació infantil.  

● Incertesa en la rebuda per part dels espectadors de programes infantils sobre 

història de l’art.  

7. ALTRES VIES DE DISTRIBUCIÓ 
 

La influència de les companyies OTT en el panorama audiovisual és cada cop més 
rellevant. Així doncs, podria ser una altra via de distribució possible. Segons un estudi, el 

2020, un 38,7% d’habitatges tenen accés a alguna OTT (Barlovento, 2020). 

Malgrat que inicialment està pensat per ser emès per televisió, és un programa que pot 
adaptar-se i emetre’s en les plataformes OTT sense alteracions, com podrien ser Netflix 

o Amazon Prime. De fet, existeix una gran oferta de continguts infantils educatius en 

aquestes plataformes. Tanmateix, s’hi troben analitzats alguns a l’apartat de referents.  

8. TEASER  
 
Per tal de mostrar audiovisualment la idea del format, s’ha elaborat un teaser, el qual 
recull l’essència del que es vol aconseguir. El teaser permet fer una demostració de la 

mecànica, l’estil de muntatge, el ritme i els elements que caracteritzen el format.  

Com també, funciona com una petita mostra per exhibir el potencial que té el format.  
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9. DOSSIER DE VENDA 
 

El Dossier de venda és el document que s’entregaria en un hipotètic pitching audiovisual. 
Aquest conté tota la informació detallada i bàsica del programa.  

(Vegeu a l’annex Dossier de venda ) 
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La segona part del treball la compon la documentació. Aquest apartat recull tota la 

informació o recerca que s’ha dut a terme per tal de desenvolupar el projecte.  

 

10. CONCEPTES CLAUS 
 
Cal fer especial menció a aquelles paraules claus que han marcat el desenvolupament 
del treball i s’han anat repetint al llarg d’aquest projecte.  

Primer de tot, la paraula format, en aquest cas aplicada a l’àmbit televisiu. És una paraula 

que fa referència al conjunt de normes, pautes tècniques i components que construeixen 
la mecànica i estructura d’un programa de televisió. En altres paraules, és una fórmula 

audiovisual. Una altra definició de format és: “Técnicamente se podría decir que es el 

desarrollo concreto de una serie de elementos audiovisuales y de contenidos, que 
conforman un programa determinado y lo diferencian de otros” (Saló, 2003, p.13). 

Un altre concepte fonamental del projecte és la didàctica de l’art. L’Anna Pou (2020) 

afirma que per realitzar un bon format sobre història de l’art per a nens i nenes cal tenir 

a l’equip una persona que sàpiga de didàctica de l’art, ja que no és suficient una persona 

que entengui d’història de l’art. La RAE defineix la didàctica com “arte de enseñar” (Real 

Academia Española, s.d, definició 4).  Per altra banda, “didáctica es la ciencia de la 

educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

conseguir la formación intelectual del educando” (J.Mallart, 2001, p.7). 

Així doncs, Cristòfol Trepat (2002), Catedràtic de Didàctica de les Ciències socials, afirma 
que és important la introducció de la història de l’art en l’ensenyament, ja que: 

“La història de l’art té una força educativa extraordinària. Específicament, ens 

il·lustra sobre la diversitat de les respostes humanes als mateixos problemes 
comuns o reptes simbòlics (representació de creences, formes de celebració 

comunitària, rituals d’enterrament, traduccions de l’imaginari col·lectiu…) com 
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potser no ho fa cap altra disciplina. Ens permet com cap altra matèria percebre i 

fins i tot visualitzar les continuïtats i canvis de la societat” (Trepat, 2002, p.4). 

A més, Trepat proposa introduir-la des de ben petits, ja que “el mètode d’aprenentatge 
de la història de l’art, a més, afavoreix la maduresa intel·lectual en la mesura que permet 

el treball autònom i la utilització de petites tècniques d’indagació” (Trepat, 2002, p.6).  

Un altre concepte rellevant pel treball són les estratègies de pensament visual, també 

anomenades VTS,  les quals s’han tingut en compte a l’hora de pensar el format. 

Aquestes es defineixen com una metodologia educativa originada al MoMA l’any 1980 

per Philip Yenawine i la psicòloga Abigail Housen.  El VTS  van sorgir amb l’objectiu 

d’apropar l’art de manera significativa al públic de totes les edats. Així doncs, són un 

recurs educatiu que empra l’art com a vehicle per exercitar el raonament, entre d’altres. 

És una metodologia utilitzada en molts museus i escoles, entre elles el MNAC.   
 

Pel que fa al MNAC, el procés d’activació del VTS més habitual és amb preguntes. 

Aquest consisteix en l’observació d’una obra d’art i la posterior pregunta clau: “Què està 

passant en aquesta imatge?”, a partir d’aquesta pregunta, les opinions dels espectadors 
sorgeixen i es crea un debat. A la pregunta clau, l’acompanyen preguntes com “Què 

veus que et faci dir això?, “Què més podem trobar?”, “Què creus que està pensant el 

personatge?”.  
El VTS requereixen una implicació per part dels espectadors, així doncs, com va dir 

Benjamin Franklin “digues-m’ho i ho oblido, ensenya-m’ho i ho recordo, involucra-m’hi i 

ho aprenc” (MNAC, 2017).   

 

La metodologia del VTS està més desenvolupada en l’apartat 11. Entrevistes. 

Concretament a Entrevista a Esther Fuertes. 
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11. ENTREVISTES 
 

Pel procés de documentació s’han realitzat dues entrevistes a expertes en l’àmbit de 
l’art, les quals han significat un punt de partida imprescindible pel desenvolupament del 

projecte i per determinar el contingut.  

11.1 Entrevista a Anna Pou - (23/03/2020) 
 
L’Anna Pou van den Bossche és llicenciada en Història de l’Art, té un màster en Art 

Contemporani i un Postgrau en Direcció i Gestió d’Institucions, Empreses i Plataformes 

culturals. És la creadora de contingut, presentadora i col·laboradora de programes d’art 
a TV3, Betevé i Catalunya Ràdio.  

Aquesta entrevista ha significat el punt de partida per organitzar els continguts i la 

mecànica del programa. Així doncs, a continuació es troben les idees claus: 

 
El primer concepte és la importància de l’art per tothom, tant per infants com adults. Tal 

com explica “l’art fa pensar i, a la vegada, activa creativitat d’un mateix (...) és una via 

molt més fàcil i més ràpida que no pas l’escriptura o la lectura per transmetre qualsevol 
mena de contingut” (Pou, comunicació personal, 2020). És una eina fortament 

comunicativa i que, si s’empra bé, és efectiva pels nens i nenes.  

L’Anna Pou afirma que l’art influeix en el creixement personal perquè es queda en 
l’inconscient de les persones. A més, afegeix que l’art pot aportar molt, ja que un quadre 

no és únicament el que veiem, s’hi poden extrapolar moltes més coses sense 

encapsular-se. Concretament pels infants, “té molta influència i molt poder sobre la 
psique del nen” (Pou, comunicació personal, 2020).  

No obstant això, el parer dels infants també enriqueix, atès que “els nens aporten molt 

perquè encara no tenen una visió condicionada (...) Tenen una visió més lliure, més fresca 
i oberta” (Pou, comunicació personal, 2020).  

 

Una altra idea extreta de l’entrevista és que l’art no és cosa d’adults. L’Anna Pou explica 
que l’art es pot començar a treballar des de ben petits, amb dos anys i mig, emprant 
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contes o treballs manuals. Per altra banda, als quatre o cinc anys es pot començar a 

enfocar diferent perquè la seva capacitat de raonament és major.  

 
En relació amb l’exposició de Monet a l’IDEAL, la qual s’explica més detalladament al 

següent apartat, l’entrevistada confirma la possibilitat de fusionar art i noves tecnologies 

per aconseguir un resultat exitós i efectiu. L’Anna Pou afegeix que s’ha de tenir en 
compte la forta presència que actualment ocupen les pantalles a la vida dels infants. Com 

també, la importància de la possible interacció entre el receptor i l’obra d’art. 

 
A més, afirma rotundament la possibilitat d’un format infantil televisiu sobre l’art que sigui 

entretingut però alhora educatiu. Així i tot, fa algunes advertències: en el programa ha 

d’haver-hi un bon equip, entre elles, una persona que sigui una experta en art per ocupar-
se dels continguts i també és fonamental comptar amb algú que domini la didàctica de 

l’art. “És fàcil caure en què sigui avorrit, pedant, fàcil o tractar als nens menys capaços 

del que són, i mai s’ha de caure en aquest error” (Pou, comunicació personal, 2020).  
“La millor manera d’introduir la història de l’art als nens i nenes és amb contes, 

personatges i moltes anècdotes” (Pou, comunicació personal, 2020). L’entrevistada 

explica que pels infants són més enriquidores les anècdotes que emmascaren informació 

sobre l’artista que informació específica, com anys o països. Respecte a les obres d’art, 
és molt més important saber el què passa o parlar sobre la persona que apareix al 

quadre, que no pas informació sobre la tècnica. Així doncs, per a transmetre una 

informació efectiva, les explicacions sempre han de contenir anècdotes.  
 

Pel que fa al primer contacte dels infants amb la història de l’art, “es recomana tot aquell 

artista que pinti com un nen” (Pou, comunicació personal, 2020). Exemples com Miró 
pels més petits, Picasso, Monet, Magritte, Dubuffet, Rousseau, el Fauvisme, etc. “En 

resum, totes aquelles obres que tinguin molts colors i que passin coses” (Pou, 

comunicació personal, 2020) 
Considera que és més efectiu transmetre la informació als infants des d’un vessant més 

vivencial i participatiu. Per aquest motiu, és clau realitzar moltes preguntes i evitar els 
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anunciats, ja que és més enriquidor que l’infant arribi per si mateix a la informació 

mitjançant el raonament. “Per mi la millor manera d’ensenyar és el que Sòcrates deia la 

maièutica (...) Aquesta vol ensenyar no dient res, sinó preguntant”. (Pou, comunicació 
personal, 2020). En altres paraules, s’ha d’arribar a la informació a partir de les preguntes 

i realitzar un petit anunciat per recollir tot el que s’ha parlat. Així doncs, afirma que les 

estratègies de pensament visual són una tècnica efectiva. 
(Vegeu a l’annex Preguntes Anna Pou) 

11.2 Entrevista a Esther Fuertes  - (08/05/2020) 
 
L’Esther Fuertes és llicenciada en història de l’art i magisteri. És també diplomada en 

museologia en la branca de mediació cultural i postgraduada en didàctica de les arts 
plàstiques. Des de fa setze anys, forma part del departament d’educació del MNAC. És 

tècnica en educació artística, s’encarrega de la implementació dels VTS en els programes 

públics del museu, de la formació de les educadores del museu i de mestres  en aquesta 
metodologia, com també, de les activitats escolars.  

L’entrevista ha permès acabar de completar la mecànica del format dels debats VTS i 

brindar-li més pes a l’educació artística.  
Així doncs, s’han extret les següents idees principals: 

  

L’educació artística és important per les persones, especialment pels infants, atès que 
promou l’autoconeixement i l’expressió personal de pensaments i emocions. Els 

llenguatges artístics obren el ventall de possibilitats d’interpretar el món, de narrar-lo i 

comunicar-se amb els altres (Fuertes, 2020). 
  

L’Esther Fuertes explica que l’art és una manera d’entendre el món, es pot conèixer tot 

el que és humà a partir de l’art, ja que aquest parla de la condició humana i es pot 
relacionar amb totes les àrees del coneixement. És a dir, es pot entendre l’obra d’art com 

un document complex que recull un moment de la història de la humanitat. No obstant 

això:  
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“Sovint l’educació es preocupa pels llenguatges més tradicionals, com el 

llenguatge escrit i aprenem a llegir i escriure o com el llenguatge matemàtic però 

es deixen en un segon pla els llenguatges artístics com la música, el llenguatge 
visual i plàstic, la dansa… Tots ells ens permeten conèixer i interpretar el món, 

expressar la nostra manera de viure i de relacionar-nos amb els altres “ (Fuertes, 

comunicació personal,  2020). 
 

L’entrevistada afirma que les VTS són una metodologia inclusiva que afavoreix 

l’autoestima de tots els infants, ja que es crea un espai confortable sense judici i no per 
això mancat de rigor, donat que s’han d’argumentar amb indicis visuals totes les 

opinions. Els debats VTS proporcionen un sistema d’aprenentatge entre iguals que 

millora la capacitat comunicativa dels participants. A més, quan es crea un espai 
col·laboratiu s’aconsegueix un major aprenentatge i més efectiu.  

Els debats VTS s’inicien partir de plantejar tres preguntes molt senzilles: Què podria estar 

passant en aquesta imatge?, Que veus que et fa pensar això?, i què més hi podem 
trobar?, es parafraseja el que cada persona ha comentat, el qual demostra que aquella 

persona ha estat escoltada i valorada, s’enllacen els comentaris i s’agraeix  la participació 

de tothom.  
A més, afegeix que la funció del facilitador de les estratègies no és dirigir la mirada de 

l’espectador, ja que les persones entren a les obres d’art per diferents llocs, marcades 

pels seus interessos en cada moment i també per les seves vivències personals.  
  
Com s’ha dit anteriorment, l’Esther Fuertes comenta que en el debat clàssic de VTS la 

imatge s’activa amb preguntes i normalment no es dona informació sobre l’obra que 
s’està observant, a menys que els participants ho demanin. En la pràctica que fan al 

museu, l’obra també es pot activar una vegada ha conclòs el debat utilitzant altres 

llenguatges: a partir d’una interpretació amb el cos, amb exercicis d’imaginació o 
compartint quan es troba una connexió personal amb aquella obra o amb el que s’ha 

discutit. El VTS i totes aquestes tècniques s’utilitzen a visites del MNAC del programa 
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escolar com Parlem d’art, L’art de fer art, T’has retratat, l’Art de parlar, com també en el 

programa familiar Converses en família.  

  
En general cada museu fa la seva pròpia versió d’aquesta metodologia.  

Com també, explica que en el cas del Museu Nacional d’art de Catalunya i a partir de les 

experiències que han anat fent amb diferents públics, han decidit convidar al públic a 
conèixer de quina obra han estat parlant. Per a aquest motiu, quan s’acaba el debat els 

hi demanen: “Com podríem fer per saber més sobre l’obra que hem estat observant?”. 

Normalment suggereixen que mirin la cartel·la i una voluntària surt a llegir-la per al grup. 
Després els hi fan observar si la sala on es troben els explica més coses sobre l’obra que 

han estat observant, és en aquell moment quan la gent observa les obres que hi ha al 

costat, la disposició de la sala i altres informacions que pugui haver-hi. 
Aquesta part de l’experiència és també important, és aquí on s’activa la familiaritat dels 

visitants amb els llenguatges del museu i en aquest sentit l’experiència té projecció. 

“D’una banda aprenen una manera d’apropar-se a les obres utilitzant el seu propi 
coneixement i compartint-ho amb els altres i d’altra banda aprenen a interrogar l’espai 

del museu, totes dues accions les poden aplicar en altres contextos i activar-les sempre 

que es vulgui. El nostre objectiu és promoure l’autonomia del visitant” (Fuertes, 
comunicació personal, 2020). 

  

Cal mencionar que aprendre art no és la finalitat del VTS, sinó que l’art s’utilitza com un 
vehicle. Tanmateix, és evident que s’obté una familiarització amb l’art, a la vegada que 

s’aconsegueix incrementar la capacitat d’observació, d’interpretació i d’esperit crític 

(Esther Fuertes, 2020). 

  
“Cada cop més es parla d’educació capacitadora i d’aprenentatge competencial 

perquè aquests es produeixin han de complir-se quatre requisits:  allò que s'aprèn 

ha de ser significatiu i aprendre’s de manera  activa, és a dir, ha d’activar alguna 
cosa en aquella persona, com també, ha de produir-se en una situació de 

comunicació entre iguals i amb  aquell que facilita l’aprenentatge (mestre, 
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educadora...) i per últim, ha de tenir projecció, és a dir, ha de resultar útil en altres 

contextos” (Fuertes, comunicació personal, 2020). 

  
Finalment, confirma que els debats VTS es poden iniciar a partir dels quatre anys. En 

aquest cas, es treballen mitjançant una obra senzilla, a vegades d’un sol personatge i 

preguntes més bàsiques com “Què veieu en aquesta imatge?”. És a dir, preguntes de 
caràcter descriptiu i més endavant, les altres dues que impliquen raonament i reflexió. 

 

12. REFERENTS 
 

El procés de cerca de referents i la posterior anàlisi representen una peça clau pel 

desenvolupament del format televisiu. S’han tingut en compte referents audiovisuals, 
llibres temàtics sobre la història de l’art i exposicions de museus.  

12.1 Audiovisuals 
 

Per a la ideació del format s’ha realitzat una recerca de referents audiovisuals, tant de 

format com de contingut. Així doncs, en cadascun d’ells es realitza una fitxa informativa 
i es destaquen els punts més característics que l’han fet considerar un referent. 

L’elecció dels canals s’ha realitzat a partir de les audiències. Pel que fa als programes 

televisius nacionals, s’han escollit els tres canals amb més audiència segons el target 
dels 4 als 12 anys (Barlovento Comunicación, 2019, p. 60). Així doncs, en ordre 

d’audiència són el Clan, Disney Channel i Boing. Com també, s’ha escollit el canal infantil 

autonòmic; Super3.  
A més, s’han inclòs les plataformes OTT a causa del gran pes que tenen en el panorama 

audiovisual. Les plataformes incloses són Netflix i Amazon Prime Video, ja que segons 

l’informe de Barlovento (2020) sobre les OTT; Netflix és la líder amb un 34’8% i el segueix 
Amazon Prime Video amb un 14’5% (p.6). 

Pel que fa a l’elecció dels programes, s’ha acotat un seguit de paràmetres: que sigui 

infantil, per a totes les edats o per menors de dotze anys. Com també, que estigui en 
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algun d’aquests tres idiomes; català, castellà o anglès. Així doncs, s’han seleccionat els 

que més s’ajusten dins d’aquests paràmetres.  

 

12.1.1 Referents claus de format 
A continuació es mostren els programes escollits que esdevenen referents pel que fa al 

format, tenint en compte els elements formals, estètics, estructurals i procediments 

emprats. S’inclou la informació general, la sinopsi i els punts destacables que l’han fet 
considerar un referent.  
 
Taula 8. Llamada peluche 

LLAMADA PELUCHE 

CLAN TV 2019 (0-3) 6 min. 

Sinopsi: Els peluixos cobren vida per realitzar un consultori. Els peluixos plantegen 

preguntes o situacions que els preocupen i les resolen a partir dels consells dels infants. 

Un os o un mussol de peluix fan d’intermediaris entre els humans i les joguines en una 

sala que representa una centraleta.  

Punts destacables: L’ús de les noves tecnologies, l’espontaneïtat dels infants, 

càrrega de responsabilitat i credibilitat als més petits.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.rtve.es/infantil/series/llamada-peluche/ 

Taula 9. Fabriclan 

FABRICLAN 

CLAN TV  2014 TP (0-3) 10 min. 

Sinopsi: Programa dirigit per Jorge Pérez el qual respon els dubtes dels nens i nenes a 

partir de jocs i experiments. El programa es desenvolupa en un magatzem i el 

presentador està acompanyat d’un grup d’infants que realitzen les preguntes, com per 

exemple, per què no podem fabricar nosaltres les monedes.  
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Punts destacables: La interacció i participació dels infants, el programa es 

desenvolupa a partir de les preguntes dels nens/es i s’inclou un resum final per recollir 

tota la informació.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.rtve.es/infantil/series/fabriclan/ 
Taula 10. Toony Tube 

TOONY TUBE 

BOING 2018 TP 5 min. 

Sinopsi: Un programa protagonitzat per un titella d’un nen de dotze anys, Toony, que 

grava vídeos d’ell mateix parlant sobre tecnologia, música, internet, videojocs, etc.  

Punts destacables: Ús de la tecnologia, adaptació en l’actualitat, connexió amb 

compte de YouTube i Twitter.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.youtube.com/channel/UCjZ_kaR1xV5cwggoJbOQC-
A/about 

Taula 11. Manduka 

MANDUKA 

SUPER3 2019 TP 25 min. 

Sinopsi: És un programa de cuina conduït per una preadolescent, la Paula. La xef 

realitza una recepta de cuina amb l’ajuda d’un convidat famós. Al final de cada 

programa, la Paula  decideix si el convidat pot endur-se el davantal de Manduka. A més, 

està acompanyada del Cinto, una animació 3D que intervé i interactua amb la Paula.  

Punts destacables: La xef connecta amb el públic infantil, sobretot pel llenguatge. 

Planteja la cuina com un joc divertit. Un altre punt enriquidor és l’animació del Cinto. El 
programa transmet continguts saludables i responsables sobre els aliments. 

Els nens i nenes poden enviar-li fotos de les seves receptes o idees de cuina per la web 

del Super3. L’espai de la cuina és atractiu. S’inclouen emoticones, vídeos coneguts i 
gags al muntatge per fer-lo més atractiu i actual.  

Font: Elaboració pròpia a partir de  https://www.ccma.cat/tv3/super3/manduka/ 
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Taula 12. Dinàmiks 

DINÀMIKS 

SUPER3 2013 TP 25 min.  

Sinopsi: És un programa dedicat a la ciència. Dani Jiménez apropa la ciència als infants 

mitjançant experiments, reptes i preguntes. Està acompanyat del seu amic, l’esquelet. El 
programa està compost per diferents seccions: L’experiment, la pregunta curiosa i el 
dinamikscopi.  

Punts destacables: El caràcter bromista del presentador. Mostra la ciència des d’un 

punt de vista simple. El Dani parla a càmera per captar l’atenció de l’espectador. L’espai 

és molt vistós. 

Font: Elaboració pròpia a partir de  https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/ 

 

 

Taula 13. WOWZZY BABOOM 

WOWZZY BABOOM 

SUPER3 2019 TP 26 MIN. 

Sinopsi: És un programa dedicat a la màgia. El presentador és un mag, en Wowzzy, 

acompanyat pel seu amic Marc i la seva germana, la Sister, una llauna verda. El 

programa pretén apropar la màgia als infants i s’organitza a partir de diverses seccions; 
Fit dit, Visionarium, El truc del truc i Baboom.  

Punts destacables: Els protagonistes són joves i enèrgics. Té una estètica molt 

cridanera i visual. La Sister crida l’atenció amb els canvis de fisonomia.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.ccma.cat/tv3/super3/wowzzy-baboom/ 
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Taula 14. Pequeños sabuesos 

PEQUEÑOS SABUESOS - THE INBESTIGATORS 

NETFLIX 2019 TP 30 MIN. 

Sinopsi: Quatre alumnes, Maudie, Ezra, Ava i Kyle, creen una agència d’investigadors a 

la seva escola. Els companys de classe i els professors els encarreguen casos per 
resoldre cada episodi. A la vegada, realitzen un videoblog per explicar totes les 

investigacions.  

Punts destacables: La narrativa a partir del format videoblog combinat amb flashbacks 

dels fets. Les diferents personalitats del grup d’amics que es complementen.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.netflix.com/title/80243216 

 

 

Taula 15. Julie entre bambalinas 

JULIE ENTRE BAMBALINAS – Julie’s Greenroom 

NETFLIX 2017 TP 30 min. 

Sinopsi: És una sèrie educativa nord-americana. L’actriu i cantautora, Julie Andrews, 

és la directora del Wellspring Center i junt amb el seu company, Gus, ensenyen a un 

grup de  nens, interpretats per titelles, tot el que cal saber sobre les arts escèniques; 

ballar, cantar i actuar. Cada capítol té la participació d’un/a convidat o convidada 
famós/a.  

Punts destacables: Fomentar i apropar les arts escèniques a les noves generacions. 

Combinació de persones i titelles. És una sèrie molt inclusiva, tots els titelles són 

diferents; s’inclouen personatges de gènere no binari i amb discapacitat.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.netflix.com/title/80113090 
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Taula 16. Pequeñas grandes mentes 

PEQUEÑAS GRANDES MENTES - BRAINCHILD 

NETFLIX 2018 +7 24 min.  

Sinopsi: És una sèrie de divulgació científica. És un programa presentat per Sahana 

Srinivasan sobre ciència i tecnologia adreçat al públic infantil. Mitjançant experiments, 
simulacions i jocs tracta diferents conceptes. Per exemple, la neurologia, els gèrmens, 

les emocions, els somnis, la creativitat, etcètera.   

Punts destacables: El fil conductor és una noia adolescent. Incorpora humor amb 

gags, mems i icones. La noia parla a càmera donant explicacions com també, llença 

preguntes a l’espectador. Busca la interactivitat incitant al raonament. Apropa la ciència 

als nens/es fent-la atractiva mitjançant jocs, càmeres ocultes i experiments. Té una 
estructura no lineal i una narrativa dinàmica i didàctica. Té una estètica fotogràfica molt 

cuidada.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.netflix.com/title/80215086 
Taula 17. Annedroids 

ANNEDROIDS 

AMAZON PRIME 2013 TP 23 min 

Sinopsi: És una sèrie infantil educativa sobre ciència, matemàtiques i enginyeria. Una 

nena d’onze anys, Anne, crea robots d’amagades al garatge de casa seva. L’Anne junt 
amb dos d’amics, resolen problemes científics i mecànics.  

Punts destacables: Introducció a la ciència d’una manera atípica i lúdica. La 

protagonista i els seus amics tenen onze anys i aconsegueixen ser més pròxims amb 

l’espectador.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.amazon.com/Annedroids-Season-1/dp/B00CB6F1QO 
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12.1.2 Referents claus de contingut 
A continuació, es mostren els programes infantils que s’han escollit com a referència 

segons el contingut, en aquest cas, l’art o la història de l’art.  
La selecció s’ha dut a terme després d’una recerca exhaustiva tant en televisió, com a 

internet i plataformes. En aquest cas, s’han afegit uns dibuixos d’origen italià, Art with 

Mati and Dada (2010), els quals es poden trobar a Youtube i a canals fora d’emissió a 
Espanya com Da Vinci.  

 
Taula 18. Lunnis de leyenda 

LUNNIS DE LEYENDA 

CLAN TV 2016 TP 21 MIN.  

Sinopsi: El Lunnis són uns extraterrestres representats per uns titelles que viuen al món 

de Luna Lunera, estan acompanyats de la Lucrècia, la qual els ensenya moltes coses a 

través d’un llibre màgic situat a un bosc. A cada capítol coneixen una llegenda o un/a 

personatge que surt del llibre en format d’animació, per exemple, el Greco, Clara 
Campoamor, etcètera.  

Punts destacables: Fomentar la història de l’art mitjançant el conte i el joc. Tancar el 

capítol amb una cançó final que recull tota la informació. Contrast estètic entre imatge 

real i il·lustració.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.rtve.es/infantil/series/lunnis/ 

Taula 19. Art Attack 

ART ATTACK 

DISNEY CHANNEL 1998 TP 22 min. 

Sinopsi: És un programa de treballs manuals. Està dirigit per un presentador que realitza 

tres o quatre treballs manuals cada programa i s’intercala amb breus gags d’un 
personatge anomenat “El Cabezón” o “Vicente Van coco”, els quals fan un resum del 

procés del treball manual. 
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Punts destacables: Finalitat d’aprendre i entretenir a la vegada. Estimula la creativitat i 

la imaginació. Fomenta el reciclatge amb la reutilització d’envasos i materials. Introducció 

d’un personatge que aporta humor. Estimula la satisfacció personal dels infants.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://tv.disney.es/programacion 

Taula 20. Una mà de contes 

UNA MÀ DE CONTES 

SUPER3 2001 TP 8 min. 

Sinopsi: És un programa de contes. Una veu en off narra el conte mentre una mà, 

simultàniament, il·lustra la història a la pantalla. Cada programa és un conte i s’utilitza 

una tècnica artística diferent, per exemple, aquarel·les, retoladors, papiroflèxia, etc.  

Especial Obres mestres del MNAC: Es va fer una versió especial del programa basat 

en obres de diverses èpoques i estils del MNAC. És a dir, la veu en off narra una història 

mentre  s’enfoquen parts d’una obra del MNAC. Per exemple, les pintures de Sant 

Climent de Taüll o el quadre Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem (Ramon Casas, 
1897). 

Punts destacables: Es mostren diverses tècniques artístiques. Mitjançant els contes 

es transmeten valors i coneixements. És molt visual. Es visibilitzen contes populars i 

tradicionals d’arreu del món. La música que acompanya el conte agafa un paper molt 

important. Permet la col·laboració amb escoles i museus.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/ 

Taula 21. ¿Quién fue...? 

¿QUIÉN FUE...? - THE WHO WAS? SHOW 

NETFLIX 2018 + 7 ANYS 22-25 MIN. 

Sinopsi: És un programa de sketchs sobre personalitats històriques. Un grup d’actors 

adolescents, dirigits per l’adult Ron, interpretat per Andy Daly, s’encarreguen de 

descobrir i interpretar les biografies dels personatges més importants de la història, com 

Gandhi, Clara Campoamor, Frida Kahlo, etcètera. Cada capítol presenta dues 



 53 
 

personalitats que no estan relacionades entre si i es comparen entre elles.  

Punts destacables: Mostra personalitats històriques a través de l’entreteniment. 

Desperta l'interès per la història. Els protagonistes són adolescents i a més, encarnen 

les personalitats. Dibuixos i símbols sobreimpresos que fan el producte més vistós. Es 

realitzen reconstruccions de moments històrics a partir d’un to còmic i cançons.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.netflix.com/title/80184379 

Taula 22. Creative Galaxy 

CREATIVE GALAXY 

AMAZON PRIME 2013 +3 27-34 MIN. 

Sinopsi: És una sèrie de dibuixos animats. El protagonista, l’Arty, acompanyat de la 

seva amiga, l’Epifania, resolen problemes mitjançant l’art. Viatgen amb una nau espacial 

per la galàxia creativa en cerca d’una solució i exploren nous planetes relacionats amb 

l’art.  

Punts destacables: El protagonista parla directament a l’espectador creant interacció.  

S’introdueixen diferents disciplines, conceptes i tècniques artístiques de forma lúdica, 

com per exemple, el puntillisme o a la teoria dels colors. S’incorporen vídeos de nens i 
nenes mostrant el que han après durant el capítol. S’utilitza l’art per resoldre problemes. 

Font: Elaboració pròpia a partir de https://9story.com/portfolio/creative-galaxy/ 
https://www.amazon.com/Creative-Galaxy-Season-101/dp/B00CB6T0OI 

 
Taula 23. Art with Mati and Dada 

ART WITH MATI AND DADA 

DA VINCI, YOUTUBE 2010 TP 7- 8 MIN 

Sinopsi: Mati, una nena apassionada de l’art, junt amb el seu amic màgic, Dada, viatgen 

en el temps per conèixer els artistes més importants. Els artistes els explicaran, en 
primera persona, els seus quadres, secrets i inspiracions.  

Punts destacables: Fer accessible l’art al públic infantil, a més, la protagonista és una 
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nena i l’acompanya un ésser màgic. Els dibuixos són molts colorits i criden l’atenció. 

L’artista apareix en primera persona. És molt senzill i s’utilitza la música per 

complementar el contingut de l’artista.  

Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.davincikids.tv/shows/art-mati-dada/ 

 

Un cop fetes les anàlisis es destaquen els següents elements comuns:  
 

● L’ús de les noves tecnologies i l’adaptació en l’actualitat tecnològica està molt 

present.  
● Els protagonistes sovint són nens/es acompanyats d’animacions, titelles o éssers 

màgics.  

● Els espais són vistosos i estèticament criden l’atenció.   
● La duració dels capítols no supera els 30 minuts. 

 

12.2 Exposicions de museus 
 

L’assistència a museus també ha format part del procés de recollida d’informació. Així 

doncs, s’han tingut en compte dues exposicions a l’hora de definir el producte.  

Monet: l’experiència immersiva - l’Ideal 
 
L’exposició Monet: L’experiència immersiva es va realitzar a l’IDEAL; Centre d’Arts 
Digitals a Poblenou, Barcelona (2020). Una exposició sobre Monet i les seves obres 

impressionistes per a totes les edats construïda a partir de les noves tecnologies. 

Principalment, s’articula mitjançant la immersió i la realitat virtual; una sala de 1.000 
metres quadrats amb projeccions audiovisuals dels quadres de l’artista per a totes les 

parets en 360º i una sala condicionada per a la realitat virtual, la qual et permet endinsar-

te en els quadres més significatius de Monet a través d’un itinerari virtual. També compta 
amb una sala dedicada als més petits. L’Anna Pou, la creadora de continguts de 

l’exposició afirmava: “Personalment, per l’exposició de Monet vaig tenir en compte totes 
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les edats, però és un lloc que segurament els que més gaudeixen són els nens” (Pou, 

2020, comunicació personal).  

 
En general, de l’exposició cal destacar la utilització de les noves tecnologies per 

transmetre informació sobre Monet d’una forma innovadora, tecnològica i molt visual.  

Pel que fa a la sala dedicada als nens i nenes, les activitats són les següents: una activitat 
sobre els colors primaris i secundaris, la qual consisteix en una taula de llums i 3 cercles 

dels colors primaris per superposar-los entre ells. És una activitat bàsica, però que 

transmet de forma efectiva i pragmàtica la teoria dels colors sense haver de transmetre 
informació en forma d’enunciat. Com també, s’hi troba una activitat de pintar quadres de 

Monet, molts d’aquests inacabats, perquè els infants els completin amb la seva 

imaginació. Finalment, els nens i nenes poden projectar els seus dibuixos a la paret. “Als 
nens els va agradar molt veure la seva obra projectada i més ara que els agrada molt les 

pantalles” (Pou, comunicació personal, 2020). 

 
Tant en la sala general, com en la sala dedicada infantil, s’hi pot veure la voluntat de fer 

partícip a l’espectador. Així doncs, l’Anna Pou confirma: “Per la propera exposició, tenim 

idees, però sempre amb aquesta interacció” (Pou, comunicació personal, 2020).  
 

Què està passant aquí? Converses en família – MNAC 
 
Es tracta d’un taller familiar que es realitza un diumenge de cada mes al Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, Barcelona. És una activitat dirigida, sobretot, a nens de 8 a 12 anys. 

La visita es desenvolupa a partir dels VTS i es treballen tres o quatre obres del museu. 
Com s’ha explicat anteriorment, mitjançant la participació dels infants i els adults 

s’estableix una conversa a partir d’una obra determinada. Durant el taller sorgeixen 

diverses idees o suposicions d’un mateix quadre i no hi ha una versió correcta.  És una 
visita al museu que s’allunya de la visita guiada convencional.  

Així doncs, de la visita familiar Què està passant aquí? Converses en família s'extreuen 

les següents idees claus: la importància de la interpretació pròpia d’una obra a partir del 
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raonament i l’observació. El foment d’activar la reflexió. Finalment, la intenció de deixar 

de ser passiu davant l’art i adquirir un rol actiu.  

 

12.3 Llibres d’art 
 

Els llibres, tant per infants com per adults, també han significat un element clau pel 

desenvolupament del format. A continuació, es puntualitzen breument les idees que 
s’han extret de la lectura de cada llibre.  

INFANTILS 

Art per a nens : Un repàs dels moviments i pintors més importants de la 
història de Gabriel Martín i Roig (2007) 
 
És un llibre que pretén educar mitjançant l’entreteniment, el joc i l’observació. S’organitza 

de manera cronològica segons la història de l’art. Té intenció d’interacció amb el lector, 

ja que molts dels apartats s’inicien amb preguntes o planteja accions per fer raonar a 
través de l'observació. No és un llibre teòric ple de dades, sinó que a partir de petits 

conceptes es desenvolupen les explicacions d’aquell moviment artístic. S’intenta 

relacionar les explicacions amb elements de la naturalesa o quotidians per a fer-ho més 
proper, ja siguin els núvols, els diaris, les flors, els somnis, etcètera.  D’aquesta manera, 

cal destacar la utilització de preguntes, la relació de l’art amb la quotidianitat i la intenció 

d’evocar el raonament, l’observació i la interacció. 

Art en 30 segons de Susie Hodge (2018)  
 
És un llibre que explica de forma breu i clara els conceptes més bàsics de l’art. Per 

exemple, “què és l’art?”. Fa un recorregut des de l’art primitiu a l’art contemporani, 

passant pel rococó, el neoclassicisme, el postimpressionisme i l’art modern. El llibre 
inclou un petit glossari per a cada apartat. Repassa cada moviment artístic en 30 segons 

i proposa una missió breu creativa a partir d’aquest. És un llibre descriptiu, però junt amb 
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les il·lustracions, les imatges acolorides, les petites anècdotes i el llenguatge planer, 

funciona per introduir la història de l’art als infants.  

 

Per què l’art és ple de gent despullada de Susie Hodge (2016)  
 
Aquest és un llibre que respon a les preguntes més curioses i fonamentals que poden fer 

els infants quan contemplen les obres d’art, des de l’art primitiu al contemporani. No són 

les preguntes que s’acostumen a fer, sinó que són qüestions que permeten endinsar-te 
en l’art des d’una perspectiva diferent i entusiasmadora, com; “Per què els artistes pinten 

les vistes?” (Susie Hodge, 2016, p. 40), “Els artistes es copien entre ells?” (Hodge, 2016, 

p. 68). Són preguntes bàsiques, però probablement no s’acostumen a qüestionar, com 
tampoc, explicar. 

Així doncs, un cop més es demostra la importància de les preguntes de l’infant vers l’art. 

Per altra banda, les qüestions plantejades inciten a explorar l’art d’una manera diferent i 

interessant.  
 

ADULTS 

Com parlar d’art als infants de Francoise Barbe-Gall (2009) 
 
És un llibre molt interessant perquè tracta com plantejar l’art als infants. Presenta unes 
directrius als adults per introduir, de la millor manera, la història de l’art als més petits. 

Així doncs, les idees principals que s’han obtingut un cop finalitzada la lectura del llibre 

són les següents: 
S’ha de realitzar un intercanvi afectiu sobre sensacions i opinions, ja que és important 

preguntar a l’infant la seva impressió sobre una obra d’art. D’aquesta manera, la 

importància que se li atorga a l’opinió té més valor que el significat intrínsec de l’obra. 
S’han de transmetre les sensacions positives o negatives, atès que als nens els interessa 

més les sensacions transmeses.  

Cal deixar que l’infant faci la seva pròpia descoberta, és a dir, s’ha de deixar temps i 
autonomia perquè pugui descobrir per ell mateix l’obra i trobar el seu propi llenguatge. 
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D’aquesta manera, la sensació serà més enriquidora. “És un bon començament 

entrenar-los a mirar-ho tot bé donant lliure curs al seu món imaginari i ensenyant-los de 

mica en mica que cada imatge té un ambient propi.” (Barbe-Gall, 2009, p.17).  
A més, proposa observar poques obres d’art durant més estona i esprémer-les al màxim, 

que no pas veure massa obres en poca estona sense poder assimilar-les.  

Per altra banda, el llibre realitza una classificació per edats que recull les pautes i aspectes 
més indicats segons l’edat.  Pel format és especialment interessant la franja dels 5 a 7 

anys i dels 8 a 10 anys. Així doncs, es recull a continuació els punts més importants:  

 
Taula 24. Com parlar d’art als infants 

Edat Recomanacions  

5-7 anys  - Obres de composicions senzilles que tinguin colors vius i formes 

definides. 

- Quadres amb sensació de relleu o textures. 
- Obres d’art amb personatges o espais relacionats amb la vida 

quotidiana, ja que s’estableix una relació amb la seva vida. 

- Obres que continguin acció, moviment o que s’hi representin 
emocions per permetre que s’expressin amb el cos.  

- Obres que evoquin a la llibertat d’expressió o evocació de la 

imaginació perquè s’inventin històries o suposicions. 
- Realitzar preguntes sobre les obres que es contemplin.  

8-10 anys  - Obres que s’identifiquin colors vius i contrastos. 

- Obres que convidin a la interpretació. 
- Aparició de personatges estereotipats; el bo, el dolent, etcètera. 

- Obres que evoquin emocions; alegria, por, sorpresa, etcètera. 

- Imatges de la vida quotidiana antiga o de civilitzacions diferents per 
a poder establir una comparació.  

- Realitzar preguntes que convidin a la reflexió.  

Font: Elaboració pròpia a partir del llibre Com parlar d’art als infants (2009) de Barbe-Gall 
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13. CONCLUSIONS  
 

Un cop exposat el format i la part de documentació que el complementa, es conclou que 

és un projecte viable quant a contingut i amb possibles vies de futur dintre del mercat 

audiovisual.  
Per altra banda, aquest llarg procés ha reafirmat el treball constant i dedicació que 

comporta elaborar una bíblia d’un format audiovisual. Així com, també ha servit per 

exposar el volum de feina que significa la seva producció, en concret, la de M(ART).  
Una vegada més, es posa de manifest el potencial que té l’art, encara més, en 

combinació amb els infants. Al llarg d’aquest projecte, s’ha demostrat que l’art és un 

llenguatge més d’expressió. D’aquesta manera, la correcta aplicació de l’educació 
artística combinada amb la història de l’art potencia al màxim el creixement personal dels 

nens i nenes. Malgrat el seu possible potencial, no és un tema gaire tractat a televisió i 

encara menys amb infants.  

L’altra gran conclusió extreta és la necessitat indispensable de la documentació abans 
de començar un projecte creatiu. El format presentat no hauria estat l’actual sense aquest 

extens procés de recerca de referents i, encara menys, sense la imprescindible riquesa 

de les entrevistes realitzades. Tots aquests esglaons han construït una idea simple i l’han 
fet créixer, de mica en mica, fins a aconseguir un format basat en metodologies 

educatives, el foment del raonament i la transmissió efectiva d’informació.   

El projecte té afany de ser entretingut, sense quedar-se en un programa buit de contingut 
educatiu.   

Malgrat la feina que comporta, la ideació del format m’ha enriquit personalment. Per altra 

banda, la creació de la bíblia televisiva m’ha permès aprendre molts aspectes relacionats 
amb l’audiovisual i la producció, com també, reafirmar les ganes de seguir creant 

contingut, sobretot d’infoentreteniment infantil.   

Encara que soc conscient que em queden moltes coses per aprendre i un llarg camí al 
davant, el projecte m’ha animat a seguir formant-me en el sector audiovisual.  

 

Espero que hàgiu gaudit del viatge. 
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Calendari de producció 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un viatge a l'espai artístic



Títol: M(ART)
 
Format: Videoblog
 
Gènere: Infoentreteniment
educatiu
 
Duració: 20 minuts
 
Target: 5-10 anys

Infants interessats en
contingut divulgatiu

cultural sense necessitat
de coneixements previs.

 
Capítols: 8
 
Estil: Informal i dinàmic

 
 

M(ART) és un format televisiu sobre història de l'art dedicat al públic

infantil, que té com a objectiu principal apropar l'educació artística i

la història de l'art als més petits. Per aconseguir-ho, el format es

planteja des d'una perspectiva diferent i didàctica: 

Un videoblog. 

 

La Minerva, una adolescent encuriosida, crea un
videoblog sobre història de l'art per resoldre els seus

dubtes i alhora ajudar al seu amic, el Senyor Art.

Us imagineu aprendre història de l'art
des del sofà de casa?

El videoblog està dirigit per la Minerva, acompanyada del
Senyor Art, una animació 2D i la seva tieta, una experta en art.



La Minerva, una adolescent de setze anys, s'amaga a les golfes per jugar

al mòbil. De sobte,  en agafar una caixa d'entre moltes, apareix el Senyor

Art, un ésser màgic que fa cent anys que està allà atrapat.  El Senyor Art

s'espanta perquè ha perdut el color a causa que els nens i nenes gairebé

no el recorden. Desesperat, demana a la Minerva que l'ajudi a fer-lo

conèixer entre aquests. La Minerva no en sap gaire d’art, però li interessa i

li sorgeixen molts dubtes. Per aquest motiu, decideix crear un videoblog

sobre història de l'art.

En cada videoblog s'investiga un/a artista a partir de tres
eixos: opinions de nens i nenes, curiositats i moltes preguntes.

Sinopsi

50% Entreteniment 
50% Història de l'artM(ART) 



Perfils

És una adolescent de setze anys que viu
amb la seva mare a una casa. 
L'apassionen les tecnologies i les xarxes
socials. És alegre, xerraire, expressiva,
curiosa i molt espavilada. Sovint li agrada
fer emprenyar el Senyor Art. 
La Minerva és la representació dels
infants envers l'art i és que no és
casualitat que comparteixi nom amb la
deessa romana de la saviesa i les arts. 

És una animació 2D en blanc i
negre que al·legoritza la història
de l'art. És un ésser màgic que
pot aparèixer i desaparèixer,
com també, sap fer aparèixer i
desaparèixer coses. És
camaleònic, el color del seu cos
pot canviar durant uns segons. 
És el Senyor Art i és per aquest
motiu que ho sap tot sobre
els/les artistes i els seus
secrets. S'angoixa fàcilment i
sempre està molt enfeinat. El
Senyor Art aporta un toc
d’humor al programa i el fa
diferent de qualsevol
videoblog. 

És experta en art i és la tieta
de la Minerva, "Min" com ella
l’anomena afectivament. 
Té una gran confiança amb
ella, però viuen lluny. 
És afectuosa, molt pacient i
amb gran poder de la parla.
Sempre està enfeinada fent
alguna cosa en el seu taller
artístic. 
La tieta explica anècdotes
dels artistes.
Encara que sigui una
experta, mai té una actitud
pedant. 
 

Minerva
Senyor Art

Experta en art



Localitzacions
1) Les golfes de la Minerva

És l’espai principal del programa. És un lloc lluminós
amb el sostre de fusta i les parets blanques. 
 Les golfes representen un espai acollidor.

2) El taller de la tieta
És un espai lluminós amb un sostre alt.  De fons es

poden veure estris de taller, com també, plantes i molts
quadres. A més, és un espai molt versàtil.

3) Espai d'opinió dels infants
El conformen diverses localitzacions.



M
EC

ÀN
IC

A La Minerva obre el videoblog amb la presentació de l’artista seguit d’una anècdota d’aquest/a. A continuació,
hi ha tres seccions, de les quals la número 1 i 2 s’intercalen.

 
1) Opinions reals de nens/es sobre les obres més representatives d’aquell/a artista. 

 Les opinions es desenvolupen a partir de la metodologia dels VTS.
 

2) Videotrucada de la Minerva amb la seva tieta, una experta en art, per realitzar-li dues preguntes. 
Són preguntes interessants sobre curiositats de l’artista o de les seves obres. L’experta no adquirirà un rol

unidireccional sinó que servirà com una guia per fer pensar a la Minerva.
 

3) CuriosArt: La Minerva mostra un vídeo d’un nen/a que fa una pregunta sobre art en general.  
A partir d’aquí, l’experta i ella parlen sobre aquesta i la comenten.

Tractament audiovisual

Localitzacions interiors
Llum natural

Primers plans

Mems, emoticones, efectes
sonors,vídeos...Tons pastel

Nitidesa i naturalitat

Muntatge dinàmic



PUNTS  DESTACABLES

Transmèdia

Educació 
artística

Visual 
thinking 
strategies

Tecnologia



 
laurafp07@gmail.com

663229463
 Tots els drets reservats

Laura Férez Pocorull

Il·lustracions designed by Freepik

Gràcies



 

Preguntes Anna Pou van den Bossche 
 

1.   Creu que l’art és important per l’educació dels nens/es? Per què? 

 

2. Com pot influir l’art en el creixement personal dels infants? 

 

3.  Quina edat creu que és la més adequada per començar a introduir l’art? 

 

4. És la responsable dels continguts de l’exposició Monet: Experiència Immersiva. 

És una exposició per a totes les edats. Així doncs, què es va tenir en compte 

a l’hora de pensar en el públic infantil?  

 

5. Creu que és factible la connexió entre un format televisiu infantil i l’art, d’una 

manera lúdica i educativa? 

 

6.   Com creu que és la millor manera d’introduir la història de l’art al públic infantil? 

 

7. Quin moviment o artista considera que és el més adequat per iniciar el primer 

contacte amb la història de l’art? 

 

8. Quina manera considera que és la més efectiva per transmetre la informació als 

infants? Des d’un vessant més vivencial i participatiu o des d’un vessant més 

teòric i informatiu? O seria convenient alternar els dos vessants? 

 

9. Coneix el mètode d’estratègies de pensament visual? Consideres que és una 

bona tècnica? 

 

 

 

 


	 TFG LAURA FÉREZ sense dossier
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