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Buscant un aliat a les pantalles 

Estem a punt de completar dues setmanes de confinament, el que vol dir moltes 
hores seguides a casa sense sortir, amb una rutina diferent a l’habitual i estones que 
podem viatjar amb la família a través d’una pantalla. 

Aquestes han esdevingut un dels primers recursos per a entretenir-se, per a emplenar 
aquell temps que habitualment teníem compromès amb altres activitats fora de 
casa. La informació accessible des de les xarxes és immesurable, de tot tipus i no 
precisament per a tots els públics. L’edat escolar és una etapa per aprendre, 
interioritzar valors, assimilar límits i dotar-se de recursos per a pensar críticament, i el 
tipus de continguts als que accedeixin els nostres fills condicionarà la seva visió del 
món i les oportunitats que aquest els ofereix. 

L’objectiu aprofitar aquest temps extra en família que ens ha regalat el confinament 
per orientar i acompanyar en la selecció, i mirar junts allò que hem escollit per anar 
completant la informació que per a ells pot ser inicialment un pel feixuga. Es tracta 
de despertar l’interès, fer-los obrir els ulls més enllà del contingut acadèmic i 
completar amb la nostra visió i interpretació. 

Per començar, és important no estar al marge vers l’evolució de la pandèmia. Estan 
passant moltes coses i una lectura adequada a la seva edat els farà reduir pors i 
angoixes per no entendre aquest canvi sobtat de la dinàmica habitual. En aquest 
sentit, és interessant mirar l’InfoK, programa informatiu de TV3 amb una mirada 
adaptada a nens i nenes den edat escolar. 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/ 

Els més grans poden seguir les notícies, en companyia, de manera que es pot 
resoldre els dubtes que se’ls plantegin. 

Aprofitar les plataformes de streaming per mirar documentals, ben escollits, també 
és una manera d’obrir una nova finestra i mirada al món.  Un de molt recomanable 
per a nens, joves i pares és el de ‘Inside Bill’s Brain – decoding Bill Gates-‘ que 
presenta els projectes que aquest mecenes fa des de la seva fundació intentant 
buscar solucions als problemes que se’ns planteja a la humanitat. Hi ha moltíssims 
documentals de tots els temes (en proposo alguns que es troben a Netflix) com de 
música (This is it, Keep on keeping on (http://www.keeponkeepinon.com/), Olé Olé 
Olé de Rolling Stones, o Some kind of Monster de Metállica pels més grans), esport 
(Lucha-jugando con lo impossible, The short game, The down wall, Barça Dreams), 
natura i animals (Moving art, Naledi – una elefanta bebé, Nuestro planeta, La tierra 
de noche, Jane), biografies, ciència, etc. A totes les plataformes hi ha apartats 
documentals i es tracta de buscar entre els interessos dels petits i orientar-los en la 
selecció. 

De youtubers, influencers, instagramers, bloggers n’hi ha moltíssims, per a tots els 
temes i alguns, amb continguts molt interessants. En trobem molts que estan 
presentats per autèntics especialistes que son capaços d’adaptar el llenguatge 
multimèdia per captar l’interès de disciplines que normalment son força feixugues. 
Què us sembla si us dic que hi ha un canal que explica física quàntica als nens 
demostrant com Harry Potter pot travessar una paret? 
(https://www.youtube.com/watch?v=8vBJyFPbv-A) o explica la ciència que hi ha 
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darrera els superherois de Marvel? Aquí va una petita llista de Canals amb temes 
que desperten l’interès dels nens editats d’una manera molt dinàmica. A més en 
alguns casos és una forma de practicar l’anglès ;-)   (cliqueu sobre el nom per 
accedir als continguts): 

§ AsapScience (preguntes i respostes generals sobre ciència) 
§ Because Science (ciència general) 
§ CdeCiencia (ciència general)  
§ Derivando (matemàtiques) 
§ Smarter every day (ciència i natura) 
§ Minuto de física (física) 
§ The film theorists (Curiositats divertides de pel·lícules) 

Però de tots aquests continguts creats per joves que expliquen per a joves, el que 
sens dubte destaca per la seva claredat i capacitat de fer fàcil allò complex és 
Jaime Altozano que farà entendre i donar sentit a la música que escolten els nens. 
Començar amb Harry Potter els enganxarà a aquest canal. Molt recomanable mirar 
els seus vídeos en família, començant per temes de teoria senzilla o bé sobre peces 
que els nens i nenes ja coneguin: 

https://www.youtube.com/channel/UCa3DVlGH2_QhvwuWlPa6MDQ/playlists 

Finalment, sovint ens arriben petites píndoles motivadores, regles per afrontar 
situacions complicades, maneres de sentir o viure les emocions, o crítiques al model 
de societat actual, que està be repassar-les amb els fills i esperar les seves preguntes 
i comentaris. Per una banda ens sorprendrem de la seva visió i interpretació, per una 
altre els podrem ajudar a enriquir el seu registre donant-los eines per a aprofundir en 
el significat de que acaben d’escoltar. Us copio alguns suggeriments que trobo 
interessants (clicar sobre): 

§ Carles Capdevila 
§ Hernan Casciari 
§ Martín Reynoso  
§ Pablo Bartolameolli  
§ Toni Nadal 
§ Victor Kuppers 

Algunes de les propostes venen de Ted Talks. Aquesta plataforma ofereix la 
possibilitat de selecciona conferències de màxim 20 minuts per idioma, temes, 
disciplina, àrea de coneixement, etc. i n’hi ha uns quants 
(https://www.ted.com/topics). 

En resum, hi ha temps per tot i aquests dies que no podem sortir de casa la pantalla 
ens pot fer de finestra al món. Hi ha molt bons continguts que ajudaran a despertar 
l’interès dels petits i no tant petits. Es tracta d’escollir bé en base als seus interessos i 
veure el material junts, acompanyar-los en  la interpretació i escoltar les seves 
inquietuds. Ben segur us sorprendreu. 
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