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CURS INTENSIU D’ESTIU 

REDACTORS DE PROGRAMES DE TELEVISIÓ D’ENTRETENIMENT 

Creació i disseny de contingut de programes 

 

Durada: curs intensiu, 15 sessions de 3 hores  (45h) 
Places: 25 
Lloc: Barcelona 
Direcció: Gestmusic Endemol 
Coordinació: Maria Dalmases 
 

* (Per a tenir un domini complert de les eines d'un redactor de televisió, aquest curs caldria 
complementar-lo amb el de muntatge en AVID) 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

La creativitat de l'equip de redactors d’un programa, juntament amb el guionista, son la base per 
capturar l’audiència i motivar el gran públic;  és en aquest sentit, que volem formar els professionals que 
necessitem les productores que fem televisió,  perquè, a pensar els continguts dels programes, se’n pot 
aprendre.  
 
Com més impactant sigui el contingut d'un programa, més atenció li prestarà el públic. L’enginy és la 
clau de l’èxit i l’element imprescindible i fonamental en els programes d’entreteniment. Per tant, 
Gestmusic té un doble interès en presentar aquest curs, per una banda augmentar el nivell dels 
professionals que fan possible el bons programes i per l’altra,  poder alimentar els seus propis equips de 
redactors, amb les persones millor preparades que acabin el nostres cursos.  
 
Una bona part de la formació es dedicarà a dissenyar i desenvolupar contingut des del punt de vista 
creatiu, desenvolupant projectes propis.  
 
 

METODOLOGIA  

El curs es planteja com una immersió plena al que seria un equip de redactors d'un programa, apostant 
per la capacitat de generar idees i aguditzar l’enginy a través de la creació en equip i discutint les idees. 
Es plantejaran exercicis i sessions de pràctiques en grups reduïts de 5 persones.  
 
Aquestes sessions,  juntament amb els exercicis i pràctiques del curs, seran elements claus per valorar la 
capacitació dels alumnes i l’opció de passar a la borsa de treball per poder ser candidats en cas 
d'ampliació dels equips de programes de Gestmusic. 
 
El curs es complementarà amb sessions master class dedicades a continguts teòric-pràctics sobre 
formats d’entreteniment,  impartides per directors de programes i concursos de referència.  El contingut 
del curs proporcionarà coneixement i pràctica a la vegada.  
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PERFIL I REQUISITS D’ACCÉS 

Poden accedir al curs totes aquelles persones que volen formar-se en l’àmbit de la televisió 
d’entreteniment, que vulguin desenvolupar continguts i interessades en formar part, en el futur, dels 
equips de redactors de programes.  
No és imprescindible titulació universitària de periodisme o comunicació audiovisual, s’avaluarà el perfil  
dels candidats, amb el cv i si cal,  amb una entrevista personal. 
 
 

PROGRAMA 

MÒDUL 1 
L’ENTORN DEL MÓN DE LA 

TELEVISIÓ D’ENTRETENIMENT 
 

Noves estratègies pel contingut de televisió. 
Graelles. Audiències. Targets.   
Macro gèneres, gèneres i formats per a televisió d'entreteniment: 
magazines, concursos, infantils, entrevistes, tele-realitat, 
reporterisme, late shows, reality… 

MÒDUL 2 
L’EQUIP DE REDACCIÓ D’UN 
PROGRAMA DE TELEVISIÓ 

 

Repàs de formats d’entreteniment i la seva complexitat des del punt 
de vista de la redacció: magazines, talents, late show, concursos...  
La creació en equip. La forma de generar idees:  enginy, ironia i 
humor a la televisió.  
Les proves, les bromes... El funcionament del gag. 
El to dels presentadors i conductors de programa 

MÒDUL 3 
 

PRÀCTICA EN CREACIÓ DE 
CONTINGUT 

 

Dinàmiques per crear i treballar en equip. Procés de creació. De la 
idea a l'execució. 
Exercicis pràctics (casos reals) de creació en grups reduïts de 5 
alumnes.  
Anàlisi de casos reals: el magazine, el late show, el concurs, 
l’entrevista, el reportatge humorístic, el programa de zapping 
Les preguntes de concurs. El més important de l'equip que fa 
concursos.  
 
Procés de creació i desenvolupament de programes.   

Escaleta. Guió. El to del programa 
Càsting. Elecció de presentadors 
Els vídeos VTR’s 
Criteris de realització 
La bíblia 

MÒDUL 5 
OBSERVACIÓ DE GRAVACIONS 

A PLATÓ 

 

Assistència a directes i gravacions als platós, amb anàlisi i comentari 
a l’aula. 

PROFESSORAT 
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Sergi Arévalo. Llicenciat en Periodisme amb més de 10 anys d'experiència com a redactor, guionista i 
sotsdirector de programes d'entreteniment com OT, Mira quién Baila, Money Money o El Gran Dictat. 

Montse Claros. Llicenciada en Filologia. Productora executiva i directora de programes de Gestmusic 
Endemol. Especialitzada en concursos ¡Allá tu!, Alta Tensión, Atrapa un millón, Ahora caigo… 
 
Angel Custodio Gómez. Director creatiu de Gestmusic i director de programes de tv com Se llama Copla 
premio Ondas 2008. Professor de l’àrea de cinema i tv de la Facultat de C. de la Comunicació de la UAB. 

Núria Fonollà. Redactora i directora de programes a Gestmusic Endemol. Subdirectora de Tu cara no me 
suena todavía i directora de Tu sí que sí.  
 
Glòria Hernández. Directora de programes a Gestmusic Endemol. Actualment dirigeix Ahora caigo.  
 
Tono Hernández. Director d’entreteniment a Veranda. Director de Oh Happy day per TV3, subdirector 
de Supervivientes, perdidos en Honduras. 
 
Claudia Hosta. Redactora i directora de programes d’entreteniment a Gestmusic Endemol. Actualment 
subdirectora de Boom.  
 
Oriol Jara. Guionista. Actualment al departament de nous Formats de Minoria Absoluta. Guionista de 
Polònia i Crackòvia. Subdirector de Buenas noches y buenafuente. Soci de l’agència de guionistes 
12monos. 

Nia Sanjuán. Redactora i guionista per a diverses productores. Actualment, directora de programes a 
Gestmusic Endemol: OT el reencuentro, Insuperables, El número Uno, Uno de los Nuestros…  

Guillem Sans. Guionista i director d’Alguna pregunta més, l’ APM…  Professor de guió humorístic. 
 
Laia Vidal. Directora de diferents programes de Gesmusic Endemol. Más que baile,  Tu cara me suena… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació:   
Gestmusic Training 

Maria Dalmases / Irene Casulà 
training@gestmusic.es 

Tel. 902 300 033 
www.gestmusic.es 

 


