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I. INTRODUCCIÓ 

1. Eixos principals de la investigació 

Tenen finalitat educativa els continguts infantils que emeten les cadenes de televisió 

públiques Súper3, Clan TV i Xabarín Club? Respecten els tres canals les franges de 

protecció reforçada fixades per la Llei General de Comunicació Audiovisual del 2010 i 

en el Codi d’Autoregulació sobre continguts televisius i infància del 2002? Compleixen 

amb la missió de servei públic de destinar una part de la seva graella al públic infantil? 

Aquestes són algunes de les preguntes que pretén respondre la següent investigació. 

Analitzar les graelles de programació de Súper3, Clan TV i Xabarín Club i examinar si 

els continguts televisius emesos tenen una finalitat educativa o simplement lúdica són 

dos dels objectius principals que s’intentaran resoldre.  

La missió de servei públic és una obligació que “teòricament” tots els mitjans tenen 

completament assumida i interioritzada. En la Llei General de Comunicació Audiovisual, 

en la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de l’any 2007, en 

la de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) del 2006 i en la legislació de mitjans públics de 

comunicació audiovisual de Galícia aprovada al 2011, es fixa que totes elles han de 

perseguir aquesta missió i establir-la com una de les seves metes obligades. La 

protecció de la infància i la joventut i la reserva d’un espai de la seva programació per a 

ells també és un dels punts claus que apareix en totes aquestes normatives 

audiovisuals, però porten la teoria a la pràctica les tres cadenes analitzades?  

Estem en un moment en què les televisions han optat per les sèries infantils 

d’entreteniment relegant, en la majoria de casos, a un segon i, fins i tot a un tercer pla, 

la finalitat educativa i/o informativa que haurien de perseguir. Els mitjans públics i privats 

tenen com un dels seus objectius principals aconseguir el màxim d’audiència amb el 

mínim de recursos possibles; i una manera que han trobat és prioritzar la diversió i 

l’entreteniment en els seus continguts. Rodrigo García i César Torres en “El vínculo 

infancia-televisión en la sociedad actual” donen més detalls sobre aquesta situació:  

“Estos contenidos televisivos son, salvo contadas excepciones, pobres técnica y 

artísticamente, y transmiten en ocasiones unos contravalores (agresividad, 

sexismo, discriminación del diferente, consumismo irracional…) poco adecuados 

para los infantes que se encuentran en pleno proceso de formación de su 

personalidad.” (García R. i Torres C., 2009:110) 
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1.1. Objectius i preguntes d’investigació  

Abans de dur a terme l’anàlisi s’han fixat tres objectius generals que seran els que 

regiran tota l’estructura del treball, és a dir, tot el procés de després va encaminat a 

assolir aquests objectius:  

o Analitzar la programació infantil de les cadenes de televisió públiques Súper3, 

Clan TV i Xabarín Club. 

o Examinar si els continguts televisius emesos per aquestes cadenes tenen una 

finalitat educativa o simplement volen entretenir a l’espectador.  

o Visualitzar 2 sèries infantils de cada canal de televisió, una que tingui finalitat 

educativa i lúdica i una altra que únicament busqui entretenir.  

També s’han establert un seguit d’objectius específics que estan detallats en el capítol 

III-Metodologia. Per altra banda, tenim diverses preguntes d’investigació que també 

s’intentaran resoldre al llarg del present estudi:  

 Quina finalitat tenen els continguts televisius que emeten aquests canals? Es 

prioritza l’entreteniment per davant de la voluntat d’educar a l’espectador o sí 

que trobem sèries i programes amb una finalitat educativa?  

 Súper3, Clan TV i Xabarín Club compleixen amb la funció de servei públic de 

reservar una part dels seus continguts al públic infantil, tal com es contempla en 

les normatives audiovisuals?  

 Respecten aquestes tres cadenes les franges de protecció reforçada fixades per 

la Llei de General de Comunicació Audiovisual i en el Codi d’Autoregulació sobre 

continguts televisius i infància? 

 La informació té cabuda en les tres graelles de programació infantil? És a dir, 

s’informa a l’espectador de les coses que passa al seu voltant, o únicament es 

busca entretenir-lo i ja està?  

 

1.2. Metodologia i objecte d’estudi 

Per poder resoldre totes aquestes preguntes i objectius i saber si les cadenes de 

televisió públiques infantils opten per els programes educatius i/o d’entreteniment, es 

durà a terme una investigació qualitativa a través de l’anàlisi de contingut dels 

programes i sèries infantils de Súper3, Clan TV i Xabarín Club. Concretament, es faran 

dos anàlisis: per una banda, un anàlisi més general de les tres graelles de programació 

per saber quins són els gèneres, formats i temàtiques més recurrents; i per altra banda, 
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un estudi de 6 sèries infantils, 2 de cada canal, per comprovar si tenen finalitat educativa 

o lúdica i quins són els valors que volen transmetre.  

Algunes de les variables que s’utilitzaran en l’anàlisi general seran freqüència d’emissió, 

producció, gènere, format, temàtica i finalitat; i pel que fa a l’estudi de les 6 sèries es 

fixaran altres variables com contingut educatiu, conductes disruptives, estereotips 

femenins i/o masculins, participació, valors positius i/o negatius, entre altres.  

Per tant, les graelles de programació de les cadenes de televisió públiques Súper3, Clan 

TV i Xabarín Club seran un dels objectes d’estudi d’aquesta investigació. Mirar quins 

són els continguts que ofereixen, com estan organitzats, quina finalitat tenen, a quina 

franja s’emeten, quina temàtica és la principal... són alguns dels aspectes que 

s’observaran d’aquests tres canals. I després, les 6 sèries a analitzar constitueixen l’altre 

objecte d’estudi: les conductes que es transmeten, el missatge que es dóna a 

l’espectador, els valors que es potencien i la presència o no de contingut educatiu seran 

altres dels punts a analitzar.  

 

1.3. Estructura 

Aquesta investigació està dividida en 8 apartats diferents, deixant de banda aquesta 

introducció inicial. En primer lloc, tenim el marc teòric on es parla de la missió de servei 

públic que han de seguir els mitjans de comunicació, de la legislació referent al públic 

infantil i als continguts audiovisuals i de dos conceptes “relativament” nous com són 

l’alfabetització mediàtica i la televisió educativa. En segon lloc, hi ha el capítol de la 

metodologia. En aquest s’expliquen quins són els objectius i les preguntes d’investigació 

a resoldre, quin serà el tipus d’investigació que es realitzarà i quina ha estat la mostra 

seleccionada. En tercer lloc, apareixen els capítols referents a l’estudi dels tres canals 

de televisió analitzats: el primer capítol inclourà una descripció breu de cada cadena de 

televisió juntament amb la seva graella de programació; el segon mostrarà l’estudi 

d’aquestes tres graelles; i en el tercer, es detallaran els punts principals extrets de 

l’anàlisi de les sèries seleccionades.  

Per altra banda, tindrem les conclusions on es detallaran les principals idees a les quals 

s’ha arribat gràcies al visionat de les 6 sèries i a l’examen de les tres graelles de 

programació. I finalment, hi haurà la bibliografia i la webgrafia on s’inclouran tots els 

articles i estudis consultats; i els annexos amb totes les taules d’anàlisis.  
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1.4. Fonts d’informació consultades 

En general, podríem dividir les fonts d’informació en dos blocs. En primer lloc, hi ha totes 

les lleis de les corporacions de ràdio i televisió a les quals pertanyen els canals i totes 

les normatives audiovisuals on es fixen les directrius a seguir a l’hora d’elaborar 

continguts infantils i juvenils i els límits que s’han de tenir en compte per no vulnerar els 

seus drets. A més, en aquestes normatives també trobem com s’ha d’executar aquesta 

missió de servei públic. Alguns exemples de les normatives consultades són: la Llei 

General de Comunicació Audiovisual de 2010, la Llei de la CCMA de 2007, la Directiva 

Europea sobre serveis de comunicació audiovisual de 2010 i el Codi d’Autoregulació 

sobre continguts televisius i infància de l’any 2002.  

I en segon lloc, hi ha tots aquells articles acadèmics i investigacions de diversos teòrics 

on es parla de la relació entre televisió i infància i/o educació i de quins són els continguts 

adequats que s’haurien d’emetre per aquest target infantil. L’alfabetització mediàtica i la 

televisió educativa i la seva posada en marxa són altres punts consultats en aquests 

articles. També s’han examinat diversos anàlisis de contingut per poder agafar referents 

a l’hora de crear les fitxes d’anàlisi de les graelles de programació i de les sèries. Autors 

i autores com José Manuel Pérez Tornero, Amparo Huertas, Maria Gutiérrez i Agustín 

García són alguns dels teòrics utilitzats.  

Un aspecte a destacar és que totes les fonts visitades estan disponibles a Internet.  

 

1.5. Interès del tema i justificació de la mostra 

Aquest debat generat sobre si les cadenes de televisió infantils compleixen o no amb la 

missió de servei públic de reservar un espai als nens i nenes i si els continguts oferts 

per aquests canals tenen finalitat educativa o lúdica constitueix un dels motius principals 

d’aquesta investigació. A més, l’interès per saber com organitzen les graelles de 

programació Súper3, Clan TV i Xabarín Club i poder aprofundir en les sèries i programes 

que emeten ha estat un altre dels al·licients cabdals.  

És vital que els nens i nenes consumeixin continguts televisius de qualitat i adequats a 

la seva edat i que repercuteixin positivament en el seu desenvolupament cognitiu i 

social. Aquesta idea també contribueix a la voluntat de realitzar un estudi que comprovi 

si l’actual oferta televisiva ho proporciona o no. Per altra banda, les televisions 

generalistes han optat per l’espectacle per aconseguir el màxim d’audiència possible 

relegant els continguts informatius i educatius i donant-los-hi poca importància en la 

seva graella; es vol saber si les cadenes infantils també han seguit aquest model de 
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negoci o segueixen potenciant la informació com a ingredient principal dels seus 

continguts.  

Però per què s’han triat aquestes cadenes de televisió? Per una banda, perquè Clan TV 

i Súper3 són les cadenes infantils més vistes a Catalunya superant les privades Disney 

Channel i Boing, segons l’informe de l’IDESCAT “Televisió 2016, repartiment de les 

audiències per cadenes”. I per altra banda, perquè tindríem la perspectiva de com 

organitzen els seus continguts un canal infantil autonòmic i un canal estatal. A més, a 

aquesta diferent perspectiva geogràfica se li suma l’al·licient de promoció de la llengua 

i cultura gallega que fa la cadena infantil de Galícia, Xabarín Club; un objectiu que també 

persegueix Televisió de Catalunya. És important remarcar que totes tres cadenes són 

públiques, fet que ens servirà per constatar si compleixen o no amb la missió de servei 

públic encomanda.  

 

II. MARC TEÒRIC 

1. La missió de servei públic en les televisions 

Si haguéssim de descriure i analitzar el context mediàtic que envolta la televisió 

espanyola, i en conseqüència, la catalana, la situació deixa molt que desitjar: per una 

banda, tenim una concentració de les televisions privades que competeixen 

constantment per assolir el màxim d’audiència, prioritzant factors sensacionalistes 

basats en l’espectacle i deixant de banda els principis professionals que ha de seguir el 

periodisme com són l’objectivitat i la pluralitat d’informacions. I per altra banda, trobem 

una televisió pública estatal endeutada i unes corporacions públiques autonòmiques 

perjudicades per la crisi econòmica i la caiguda d’audiència.  

Agustín García Matilla en un dels seus articles “Por una televisión para la educación en 

sintonia multimedia” descriu quin era el sistema televisiu a principis del S.XXI, tot i així 

es pot equiparar igualment al context actual: “España inició el siglo XXI con un sistema 

televisivo sometido a una evidente dispersión legislativa, denunciado por infinidad de 

instancias por la baja calidad de los contenidos ofrecidos por las diversas ofertas 

televisivas, una televisión pública exageradamente endeudada y que relegaba los 

objetivos de servicio público a un papel secundario frente a la utilización partidista de 

los espacios informativos”. (García A., 2005:1) 

Sembla ser que la televisió pública ha perdut de vista el seu objectiu principal: oferir al 

ciutadà un servei públic i de qualitat basat en el pluralisme i la igualtat. Però què entenem 
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per aquest concepte? En totes les lleis vinculades en aquest àmbit (legislació sobre 

comunicació o sobre corporacions públiques) aquesta funció està perfectament 

explicada i detallada. En la Llei General de Comunicació Audiovisual de l’any 2010, 

s’entén com a servei públic la següent definició:  

“un servicio esencial de interés económico general que tiene como misión 

difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, 

contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad 

cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento y las artes, con 

especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual. Asimismo, los 

prestadores del servicio público de comunicación audiovisual atenderán a 

aquellos ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la 

programación mayoritaria.” (2010:30) 

Molts mitjans han optat per relegar aquesta funció únicament als programes informatius 

considerant-ho suficient; tot i així, si analitzem els informatius actuals veiem que estan 

caracteritzats per una espectacularització continua que busca apel·lar a les emocions 

de l’espectador. Segons Llúcia Oliva i Xavier Sitjà en “La davallada de la qualitat dels 

informatius de televisió” on comparen els informatius de TV3, TVE i Telecinco, la majoria 

de temes que inunden les nostres televisions en els últims anys estan relacionats amb 

successos i societat per tal de captar un major interès en l’audiència. No obstant, 

asseguren que les televisions públiques com TV3 i TVE estan intentant mantenint la 

funció de servei públic oferint informacions variades basades en la pluralitat de fons i 

defugint al màxim l’espectacle:  

“S’observa que les persones teleespectadores valoren les notícies de qualitat, 

pensades com un servei públic, destinades a reivindicar el dret dels ciutadans a 

saber i a comprendre les coses que passen al seu món. En aquest sentit, es 

podria afirmar que la qualitat té èxit i es veu recompensada amb una bona 

audiència, com és el cas de TV3 i TVE. L’anàlisi actual demostra que, com en el 

cas dels Estats Units, l’infoentreteniment (infotainment) de Telecinco també atreu 

persones teleespectadores, encara que tingui menys possibilitats de superar 

l’audiència de les emissores públiques analitzades.” (Oliva Ll. i Sitjà X., 2011:62) 

Deixant de banda si els mitjans de comunicació públics estan complint o no amb la 

missió de servei públic, en la Llei General de Comunicació Audiovisual també 

s’estableixen quins són els drets bàsics del públic i en concreta sis: el dret a rebre una 

comunicació audiovisual plural, a disposar d’una diversitat lingüística i cultural, a una 

comunicació audiovisual clara, a poder participar en el control dels continguts 
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audiovisuals, i també detalla els drets de les persones amb discapacitat i dels menors. 

(2010:10) En definitiva, ve a dir que la població ha de disposar d’una informació plural i 

de qualitat on hi pugui participar de manera activa.  

Si observem altres lleis com la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya de l’any 

2005, la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del 2007, la llei 

de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) del 2006 o la de mitjans públics de comunicació 

audiovisual de Galicia aprovada l’any 2011, en totes elles s’estableixen que els mitjans 

públics han de perseguir aquesta missió i tractar-la com una de les seves prioritats 

principals. Els principis d’objectivitat, imparcialitat, veracitat i neutralitat que han de 

marcar el periodisme professional; el respecte al pluralisme polític, social i cultural; la 

igualtat entre homes i dones; la protecció de la infància i la joventut; i el foment de la 

participació i el debat democràtic són alguns dels punts comuns en totes aquestes 

normatives.  

En la llei de RTVE, considerada el referent de la resta de corporacions de mitjans 

públics, s’estableixen quins són els punts de la funció de servei públic per tal 

d’aconseguir una pluralitat social, ideològica, política i cultural de la societat espanyola:  

o Promoure el coneixement i difusió dels principis constitucionals i els valors 

cívics 

o Garantir la informació objectiva, veraç i plural, que s’haurà d’ajustar 

plenament al criteri d’independència professional i pluralisme polític, social i 

ideològic  

o Facilitar el debat democràtic i la lliure expressió d’opinions i potenciar la 

participació democràtica  

o Promoure la cohesió territorial, la pluralitat i la diversitat lingüística i cultural 

d’Espanya 

o Impulsar l’intercanvi d’informació i el coneixement mutu entre els ciutadans 

del Estats que formen part de la Unió Europea 

o Promoure el coneixement i la difusió de les produccions culturals espanyoles  

o Atendre els grups socials amb necessitats concretes i fomentar la integració 

social de les minories i els col·lectius desafavorits  

o Potenciar la igualtat entre homes i dones evitant la discriminació entre ells  

o Promoure el coneixement de les arts, la ciència, la història i la cultura 

o Fomentar la producció de continguts audiovisuals europeus i en llengües 

originàries espanyoles, però sobretot potenciar la creació digital i multimèdia 

o Conservar els arxius històrics audiovisuals 
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o Promoure els valors de la pau i de protecció i respecte al medi ambient 

o Preservar els drets de la infància i la joventut  

Deixant de banda aquests principis, en les lleis de Catalunya i Galicia es fixa un punt 

més, considerat un dels més importants: la promoció i la difusió de la cultura catalanes 

i l’aranès, en el cas de la CCMA, i gallegues, referent als mitjans públics de Galicia. Tal 

com afirmen Agustín Olmo López i José Antonio Navarro Moreno en “Audiencia y 

servicio público en las televisiones autonómicas”, la televisió pública autonòmica va 

néixer per suplir la falta de servei que Televisió Espanyola donava a les comunitats 

autònomes; i per aquest motiu, Catalunya, Galicia i el País Basc van ser les primeres en 

impulsar els seus propis canals. D’aquesta manera van desenvolupar un espai 

autonòmic informatiu que prioritzava les informacions de proximitat promovent la llengua 

oficial del lloc en qüestió. (Olmo A. i Navarro J. A., 2015:3) 

Un altre element que tenen en comú totes aquestes normatives és la protecció de la 

infància i la joventut i les directrius que s’estableixen a l’hora de produir continguts dirigits 

a aquest públic; un punt que hauria de ser considerat de vital importància. En aquest 

anàlisi sobre la programació televisiva infantil dels canals Súper3, Clan TV i Xabarín 

Club, ens interessa analitzar quins són els continguts que s’emeten i veure si compleixen 

o no amb la funció de servei públic.  

 

2. Legislació referent al públic infantil 

L’audiència infantil hauria de ser una de les prioritats de totes les televisions a l’hora de 

plantejar els seus continguts i vetllar per tal que no perjudiquin als infants. Com hem dit 

anteriorment, totes les normatives relatives a la comunicació audiovisual tenen com a 

principi fonamental de la missió de servei públic la protecció dels infants i el jovent, però 

si aprofundim en cada llei, l’espai que hi dediquen a tractar-ho és relativament ínfim. A 

partir de la proliferació de canals gràcies a l’aparició de la TDT l’any 2010, el que han fet 

molts mitjans és destinar un dels seus canals a la programació infantil. D’aquesta 

manera “s’obliden” de dedicar una part de la seva programació generalista a continguts 

per nens i nenes; tot i així, la resta de programes que emeten també s’han d’adaptar a 

uns requisits ja que no se sap quin canal acabarà veient aquest tipus de públic.  

La principal normativa que vincula la protecció dels infants i la televisió és el Codi 

d’Autoregulació sobre continguts televisius i infància firmat l’any 2002. Les principals 

cadenes de televisió (Antena 3, Telecinco, TVE i Canal +) decideixen firmar un acord on 

s’estableixin les directrius que ha de seguir la programació televisiva de manera que no 

perjudiqui al públic infantil. Els dos objectius principals que tenia i té aquest codi són: 
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per una banda, fer compatibles els valors que conformen l’actual Estat social i 

democràtic de dret com ara la llibertat d’expressió i la interdicció de la violència i la 

discriminació; i per altra banda, fixar els principis per a la programació que s’emet entre 

les 6 del matí i les 10 de la nit i que fa referència a l’horari protegit per a nens de menys 

de 13 anys. En aquest últim objectiu, també es fa al·lusió al paper actiu que han de tenir 

els pares i mares i educadors en els nens per tal que facin un bon ús dels mitjans de 

comunicació. Però quins són els principis base i inamovibles d’aquest horari i que marca 

el codi? 

o Garantir el respecte als drets fonamentals dels menors que participen en la 

programació televisiva 

o Fomentar el control parental per tal que aquests puguin fer una selecció 

crítica dels programes que veuen els seus fills 

o Col·laborar en una adequada alfabetització dels nens/es, evitant sobretot el 

llenguatge inapropiat 

o Evitar la incitació a imitar comportaments que puguin ser perjudicials o 

perillosos per la salut com ara el consum de drogues  

o Evitar l’ús de conflictes persones o familiars com a recurs per crear 

espectacle i obtenir una major audiència 

o No incloure els missatges o les escenes explícites de contingut violent o 

sexual i que no tinguin res a veure amb la funció d’educar o informar, així 

com en la publicitat que emetin  

o Potenciar que els presentadors dels programes en directe avisin a la 

audiències que els continguts següents poden afectar a la protecció dels 

menors  

o Evitar les demostracions de ciències ocultes o de culte a les sectes sense 

cap finalitat educativa o pedagògica  

A banda d’aquest horari protegit també s’estableixen unes franges de protecció 

reforçades:  

 De dilluns a divendres: de 08:00 a 09:00 i de 17:00 a 20:00 

 Dissabtes i diumenges: de 09:00 a 12:00  

 Aplicació de la franja de dissabtes i diumenges als dies següents:  

o 1 i 6 gener 

o Divendres sant 

o 1 maig 

o 12 octubre 
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o 1 novembre  

o 6, 8 i 25 desembre  

Davant el boom d’Internet i les noves tecnologies que envolten constantment el públic 

infantil, també es fixa que els mitjans de comunicació han de contribuir a l’alfabetització 

mediàtica per tal de potenciar un ús eficaç i responsable d’aquests mitjans. D’aquesta 

manera s’estableix que els signants d’aquest codi col·laboraran amb les institucions 

públiques i privades per fomentar aquesta bona pràctica. A més a més, es defineix una 

tipologia de continguts en funció de les edats del públic: programes recomanats als 

infants, continguts per a tots els públics, no recomanats per a menys de 7 anys, no aptes 

per a nens de 13 anys i no recomanats per a menors de 18 anys. Les temàtiques que 

s’utilitzen per definir aquesta tipologia són els comportaments socials, la violència, els 

conflictes i el sexe.  

Finalment, l’últim punt que s’esmenta és el principal compromís que han de tenir els 

operadors de televisions públiques:  

“Los operadores públicos adheridos al presente código que gestionen en sus 

respectivos ámbitos territoriales de cobertura más de un canal generalista (es 

decir, cuyas programaciones no tengan características temáticas específicas) 

emitidos en abierto, se comprometen a que, en las franjas de protección 

reforzada, al menos en uno de dichos canales se emita preferentemente una 

programación específicamente infantil o bien, alternativamente, educativa, 

cultural, informativa o deportiva, y, en todo caso, clasificada para todos los 

públicos.” (2002:7) 

Si observem els mandats marc de la CCMA i de la RTVE, es pot comprovar com un dels 

punts principals inclou destinar un dels seus canals a la programació infantil i això es 

veu traduït en el canal Súper3 de Televisió de Catalunya i en el ClanTV de Televisió 

Espanyola. Concretament en el mandat marc de RTVE, s’afirma que s’ha de promoure 

l’existència de canals i continguts orientats al públic infantil, especialment en horaris i 

èpoques de màxima audiència. (2007:4) En canvi, el mandat marc de la RTVG no parla 

de l’establiment d’un canal específic per als infants, però sí que considera la 

programació infantil com un dels continguts bàsics de la seva oferta generalista 

juntament amb la informació, la cultura, els esports i l’entreteniment. (2015:14) 

Totes les lleis analitzades (llei General de Comunicació Audiovisual, de Comunicació 

Audiovisual de Catalunya, de la CCMA, de RTVE i de RTVG) inclouen aquestes franges 

de protecció reforçada i tenen l’obligació d’adaptar els seus continguts per no perjudicar 

el desenvolupament físic, psíquic o moral dels infants. L’impediment a les intromissions 
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il·legítimes dels drets dels menors referents al seu honor, a la seva intimitat 

personal/familiar i a la seva pròpia imatge; el desenvolupament de sistemes de control 

parentals; i la col·laboració amb institucions educatives per promoure l’educació i 

l’aprenentatge són alguns dels objectius que es fixen aquestes televisions públiques.  

Hem parlat de les televisions públiques, però què passa amb les privades? A espanya 

les dues cadenes de televisió privada de referència són Antena3 i Telecinco. Si 

indaguem en les seves lleis, es pot comprovar que no fan cap menció especial en el 

tema de la programació per a infants i joves ni en la seva protecció; un exemple és el 

Codi Ètic de Mediaset Espanya del 2017 on no hi trobem cap apunt. La televisió privada 

a Espanya estava regulada per la Llei de Televisió Privada de 1988, però aquesta va 

quedar derogada i ara es regeixen per la Llei General de Comunicació Audiovisual de 

2010. En la llei de 1988, tampoc hi ha cap esmena relativa a continguts infantils. L’única 

menció que tenim de Telecinco i Antena3 vers aquest tema és la seva subscripció al 

Codi d’Autoregulació sobre Continguts Televisius i Infància on se suposa que adopten 

les mesures i els criteris que hi ha fixats i que s’han comentat anteriorment. Per altra 

banda, la resta de cadenes privades espanyoles han de seguir, únicament, el principis 

fixats per la llei del 2010.  

Per la seva banda, la llei General de Publicitat de l’any 1988 també afegeix el seu granet 

de sorra a la protecció dels infants en les relacions comercials televisives. Els anuncis 

publicitaris que s’emeten per televisió durant les franges de protecció reforçades han de 

complir 4 requisits: no incloure continguts que perjudiquin moral o físicament als menors; 

no incitar a la compra dels productes ni a la persuasió dels infants als seus pares per tal 

que els hi comprin l’objecte anunciat, no presentar infants en situacions perilloses, i 

potenciar el bon ús de les joguines.  

Finalment, trobem la llei de Protecció Jurídica del Menor de 2015 on es defineixen els 

drets del menor i l’important paper que hi juguen els mitjans:  

o A l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. Els mitjans de comunicació han 

d’anar amb compte en aquest sentit i sempre han de disposar del 

consentiment dels pares/mares/tutors per utilitzar imatges on surtin menors. 

o A la informació. S’han de promoure valors com la igualtat, la solidaritat o al 

diversitat; i evitar altres temes com la violència, la discriminació o el sexisme.  

o A la llibertat ideològica 

o A la participació, reunió i associació 

o A la llibertat d’expressió 

o A ser escoltat  
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Tot i que el tema de la protecció a la infància i la joventut està present en totes aquestes 

normatives, com s’ha pogut comprovar anteriorment, no hi dediquen la suficient 

importància. Només estableixen els horaris de protecció i les principals directrius que 

s’han de seguir per no perjudicar física i moralment als infants; i la majoria de 

corporacions públiques el que fan és optar per fixar un canal específic per a la 

programació infantil pensant que ja estan complint amb la funció de servei públic que 

tenen encomanada. El resultat és una falta de programació diversa per aquest públic i 

provoca que hagin de consumir altres continguts potser no aptes per la seva edat. 

Agustín Garcia Matilla en “Por una televisión para la educación en sintonía multimedia” 

ho afirma: “La falta de una programación específicamente infantil y juvenil ha influido en 

niños y jóvenes produciendo un proceso de adultización en sus gustos televisivos”. 

(2005:42) 

El que haurien de fer els mitjans és incloure en les seves prioritats bàsiques la gestió i 

producció de continguts infantils per contribuir al seu desenvolupament educatiu i 

d’aprenentatge. Però quin és realment el paper que tenen els mitjans de comunicació 

en aquest procés d’alfabetització?  

 

3. El concepte d’alfabetització mediàtica 

Segons José Manuel Pérez Tornero en “Educación en televisión”, l’alfabetització 

mediàtica fa referència a “la capacitat d’analitzar críticament els mitjans i d’expressar-se 

i produir missatges en ells.” Si traslladem aquest concepte a la televisió, Tornero 

assegura que “es tracta de la capacitat de comprendre, no només d’assimilar, el seu 

llenguatge, les seves estructures i la seva tecnologia i de tenir, per tant, la possibilitat de 

criticar els seus missatges. També compren la capacitat d’utilitzar la televisió com un 

mitjà expressiu i de comunicació.” (Pérez J.M., 2005:2) 

L’alfabetització mediàtica ha estat una qüestió que ha anat més enllà dels teòrics i s’ha 

convertit en un objectiu principal de les institucions superiors davant l’increment dels 

mitjans de comunicació, sobretot digitals, a causa de l’aparició d’Internet. La Comissió 

Europea i l’Organització de la Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura 

(UNESCO) són les principals organitzacions que s’han preocupat més per aquest 

concepte. Per una banda, la Comissió Europea defineix l’alfabetització mediàtica com 

“la capacitat d’accés, comprensió, creació i avaluació crítica dels mitjans de 

comunicació”; i per altra banda, la UNESCO s’estableix com a missió principal potenciar 

aquesta alfabetització:  
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“La misión de la UNESCO es generar sociedades alfabetizadas en el ámbito de 

los medios de comunicación y la información, a través de una estrategia integral 

que contempla la preparación de un modelo de programas de alfabetización 

mediática e informacional para los docentes, un acceso simplificado a la 

cooperación internacional, el desarrollo de las directrices para la preparación de 

políticas nacionales y estrategias en alfabetización mediática e informacional, la 

articulación de un marco global sobre indicadores de alfabetización mediática e 

informacional, la creación de una red universitaria de alfabetización mediática e 

informacional, la articulación y la creación de un centro de información 

internacional sobre alfabetización mediática e informacional.” 

La UNESCO parla d’alfabetització mediàtica i informacional, un concepte que combina 

les dues àrees. Segons l’organització, l’alfabetització informacional remarca la 

importància de poder accedir a la informació, avaluar-la i fer-ne un ús ètic; i a més, 

reivindica potenciar el coneixement de les TIC per poder processar aquesta informació. 

I pel que fa a l’alfabetització mediàtica, aquesta proporciona la capacitat per entendre 

les funcions dels mitjans i avaluar críticament com es desenvolupen aquestes funcions 

i els seus continguts, i permet al ciutadà expressar-se lliurement. És important que es 

tinguin en compte les dues àrees a l’hora de potenciar aquesta alfabetització dels 

ciutadans, però quins són els beneficis de l’alfabetització mediàtica i informacional? La 

UNESCO n’estableix tres: (UNESCO, 2011:20) 

o El procés d’ensenyança i aprenentatge dota als professors d’un coneixement 

enriquit per tal que puguin proveir de poder als futurs ciutadans.  

o L’alfabetització mediàtica i informacional proporciona un coneixement vital sobre 

les funcions dels canals de mitjans i informació en les societats democràtiques. 

o Una societat que està alfabetitzada en mitjans i informació contribueix 

positivament al desenvolupament de mitjans i sistemes d’informació per tal que 

siguin lliures, independents i pluralistes.  

Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en aquesta alfabetització. És 

vital que ofereixin al públic un seguit de pautes per poder interactuar amb ells, conèixer 

el seu funcionalment i permetre avaluar críticament els seus continguts i les seves 

funcions. Però no només els mitjans són claus en aquest procés sinó que els centres 

educatius i les famílies també ho són, i són ells qui han de facilitar la convivència amb 

els mitjans i permetre’n la integració en la dinàmica de vida dels ciutadans. Al cap i a la 

fi, els mitjans de comunicació participen activament en la construcció de la identitat de 

les persones, per això és important estar familiaritzats amb ells. En tot aquest context, 
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entra en joc el concepte d’educació mediàtica. Segons Patricia Montero en “La 

educación mediática en los niveles de la educación infantil, un análisi de la 

programación”, per educació mediàtica entenem:  

“El estudio de los medios de comunicación y su influencia en la sociedad con la 

finalidad de impulsar procesos de compresión, análisis y la transformación de los 

productos mediáticos, cuyo resultado debe estar enfocado a lograr una 

alfabetización mediática, lo cual implica “leer y escribir” los medios.” (Montero P., 

2013:6) 

És imprescindible que les escoles en converteixin en pioneres de l’alfabetització 

mediàtica i contribueixin en una educació mediàtica que vagi més enllà de llegir i 

escriure; i per aconseguir-ho és vital que s’incorporin a les aules les noves tecnologies 

de la informació i la comunicació. Principalment el que han de potenciar és un ús crític 

de les TIC i evitar que s’eduqui als alumnes com a simples receptors de ràdio, premsa i 

televisió. Tal com afirma Maria Marcos en “Alfabetización mediática. La educación en 

los medios de comunicación: cine formativo y televisión educativa”, “se debe romper con 

el dogma que los medios sólo sirven para entretener y no pueden ser objetos de 

aprenentaje ni contribuir a la educación de los menores, y se deben potenciar las 

políticas mediáticas educativas con una serie de contenidos que busquen un único 

objectivo: educar en y con los medios, y concretamente con la televisión.” (Marcos M., 

2010:15) 

És necessari fer especial menció en aquesta frase “d’educar en i amb la televisió”, la 

qual les escoles, les famílies i els mateixos mitjans han de tenir interioritzada des d’un 

bon principi. Francisca Sánchez Segundo en “Televisión i educación: un desafío posible” 

detalla aquests dos conceptes: per una banda, educar en la televisió fa referència a 

l’estudi concret del mitjà, al coneixement extens del seu funcionament i a les pautes que 

s’han d’oferir per analitzar críticament els seus continguts; en definitiva ve a ser una 

aproximació al mitjà en tots els àmbits com són el tecnològic, l’ideològic, el social, el 

cultural, l’ètic i l’econòmic. En canvi, per altra banda, educar amb la televisió consisteix 

en introduir el mitjà a les aules per participar en el procés d’aprenentatge i ensenyança, 

i d’aquesta manera convertir-se en un element més del currículum escolar. Sánchez 

afegeix que s’han de potenciar les dues vessants i que “com més s’eduqui amb el mitjà, 

més s’educarà en el mitjà.” (Sánchez F., 1997:15) 

Una de les vies principals per aconseguir aquesta alfabetització és potenciant l’ús de la 

televisió educativa. Segons S.R. Abrego en una tesis de llicenciatura titulada “El guión 
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para televisión educativa formal. El caso de telesecundaria”, aquest concepte fa 

referència a:  

 “La Televisión Educativa persigue objetivos muy definidos en el campo 

educativo, que contribuyen de manera eficaz en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Su interés e intención es básicamente el de educar en un sentido 

amplio, ofreciendo a través de la televisión una serie de contenidos inmersos en 

cada uno de los niveles educativos, incorporando además conocimientos, 

valores y habilidades.” (Abrego S.R., 2000:10) 

Tot i així, l’escola no ha sabut treure partit del poder de la televisió en benefici propi ni 

ha proporcionat als alumnes les directrius adequades per realitzar una reflexió i crítica 

cap als mitjans. Per tal d’oferir un ensenyament centrat en l’educació mediàtica i 

aconseguir una posterior alfabetització mediàtica, aquests centres han d’integrar la 

televisió educativa en les aules i potenciar el bon ús dels mitjans de comunicació.  

 

4. L’ús de la televisió educativa 

Si analitzem el mercat televisiu espanyol observem que la majoria de canals, per no dir 

tots, busquen obtenir el màxim rendiment econòmic i ofereixen al seu públic programes 

d’entreteniment que tenen com a únic objectiu captar la major part d’audiència possible. 

A més, tal com assegura Magdalena Albero Andrés en “Infancia i televisión educativa 

en el contexto multimedia”, no tenen cap respecte ni voluntat d’estimular la intel·ligència 

de l’espectador. En tot aquest panorama, gran part dels programes educatius no 

aconsegueixen mantenir-se en la graella de la programació infantil. (Albero M., 2001:1)  

Els motius econòmics i la cerca d’audiències que predominen en els mitjans ha provocat 

que s’eliminin gran part dels espais per a nens. Davant la dificultat per escollir 

programes, tant per la falta de qualitat com de quantitat, s’ha traduït en què el públic 

infantil passi a compartir continguts que consumeixen els adults donant lloc a un procés 

“d’adultització”, tal com s’ha comentat anteriorment. El que estan fent els mitjans és 

prioritzar la diversió i l’entreteniment enlloc de treure rendiment del potencial educatiu 

que té la televisió. Rodrigo García i César Torres en “El vinculo infancia-televisión en la 

sociedad actual” se sumen a aquesta afirmació:  

“Estos contenidos televisivos son, salvo contadas excepciones, pobres técnica y 

artísticamente, y transmiten en ocasiones unos contravalores (agresividad, 

sexismo, discriminación del diferente, consumismo irracional…) poco adecuados 
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para los infantes que se encuentran en pleno proceso de formación de su 

personalidad.” (García R. i Torres C., 2009:110) 

Per la seva banda, J. M. Pérez Tornero en un article “La protección de los menores i la 

televisión” remarca la exclusió de continguts infantils de la programació de les televisions 

privades i la falta d’una producció pròpia i l’absència de contingut educatiu en les 

corporacions públiques. (Pérez J. M., 2011:2) A més Tornero establia tres punts que 

definien la situació a Espanya l’any 2011 però que són extrapolables en aquests 

moments:  

 No s’ha avançat en la protecció dels infants i joves respecte la seva relació amb 

els mitjans. En primer lloc segueix sense existir el Consell Estatal de Mitjans 

Audiovisuals fixat per la Llei General de Comunicació Audiovisual del 2010. En 

segon lloc, no es potencia la producció pròpia en les televisions públiques, i les 

privades fomenten una imatge del nen/a negativa i/o consumista. I finalment, 

alguns mitjans no compleixen amb les normes d’autoregulació establertes en 

matèria d’infants.  

 Sembla ser que no hi ha esperances de millora a curt termini ja que és manté la 

idea d’utilitzar la televisió com un mitjà per entretenir i no per formar. A més, les 

televisions privades consideren que l’autoregulació està per no complir-la.  

 Espanya es troba en les posicions més baixes respecte a altres països europeus 

pel que fa a la regulació de la relació entre nens i mitjans i de la seva legislació, 

i de l’establiment de polítiques mediàtiques.  

Davant aquesta falta de continguts educatius en la programació televisiva és important 

que els mitjans de comunicació incorporin l’ús de la televisió educativa i prenguin 

consciència de la seva importància per tal de fomentar l’aprenentatge en el públic infantil 

i proporcionar-los un seguit de valors que els siguin útils pel seu dia a dia. No obstant, 

no és només paper dels mitjans aquesta tasca, sinó que les escoles també han de 

contribuir-hi activament. William Manuel Castillo en “Televisión educativa” estableix 

algunes de les funcions que ha de tenir aquest tipus de televisió amb l’objectiu d’educar 

amb els mitjans:  

o Facilitar mitjans i recursos pels professors i centres educatius 

o Contribuir al desenvolupament de la formació professional, ocupacional i 

contínua 

o Millorar la formació i el perfeccionament del professorat 

o Disseminar valors educatius i culturals positius, en relació a l’ecologia, el 

consum, els valors democràtics i els hàbits de risc 
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o Millorar la qualitat de la informació i les experiències que s’ofereixen en els 

entorns d’ensenyament  

o Ajudar a la formació a distància i flexible  

Teòrics com Verónica Marín Díaz, Pedro Román Graván i Alfonso Gutiérrez reconeixen 

la importància de la televisió educativa, però aquesta també té alguns inconvenients que 

en dificulten el seu ús i la seva implementació en les escoles. Julio Cabero Almenara en 

“Retomando un medio: la televisión educativa” en fixa els punts forts i dèbils:  

Taula 1 Punts forts i dèbils de la televisió educativa 

Punts forts Punts dèbils 

 Potencia el desenvolupament de 

l’esperit crític  

 Desenvolupa la capacitat 

d’escoltar, observar i relacionar-

se 

 Facilita la introducció a l’aula de 

professors i experts en temes 

concrets 

 Evita el desplaçament d’alumnes 

als centres de formació i 

informació 

 Afavoreix la igualtat d’oportunitats 

entre tots els alumnes que 

observen el programa 

 Ofereix continguts atractius  

 Permet una actualització 

permanent de les matèries  

 És un mitjà de masses però també 

un mitjà individual d’aprenentatge 

 No respecta les característiques i 

necessitats individuals dels 

alumnes 

 Hi ha una resistència del docent a 

modificar el seu estil 

d’ensenyança 

 La simultaneïtat que caracteritza 

la televisió dificulta la seva 

integració dins el currículum 

escolar 

 Possible manca dels equips 

necessaris 

 Pot provocar la passivitat en els 

alumnes 

 No propicia la interacció entre els 

alumnes i els professors del 

programa 

 

Font: quadre d’elaboració pròpia a partir de l’article “Retomando un medio: la televisión educativa” 

de Julio Cabero Almenara del 2002 

Pérez Tornero en “Educación en televisión” reivindica la importància d’educar a través 

de la televisió. Segons l’autor, fent ús d’aquest recurs es proporciona a l’espectador la 

facilitat per comprendre intel·lectualment el mitjà i fer-ne una lectura crítica dels seus 

missatges i, a més, permet que es pugui utilitzar de manera lliure i creativa. Per altra 
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banda, també estableix els principis que ha de seguir aquest tipus de televisió i són els 

següents: proporcionar autonomia a cada comunitat per tal que pugui organitzar 

lliurement la televisió segons els interessos legítims del seu grup; defensar el dret a la 

informació i a la llibertat d’expressió; i facilitar la democratització del sistema televisiu 

que ha de permetre l’accés i la participació de tots els ciutadans.  

Com s’ha dit anteriorment és vital que s’ensenyi als infants i als joves a veure la televisió 

i aquí és on han d’intervenir les famílies i els centres educatius, que són els responsables 

directes de l’educació i desenvolupament personal i social dels nens/es. El seu paper 

és fonamental per ajudar a adoptar una postura crítica i reflexiva davant els continguts 

televisius i ensenyar-los a treure’n un aprenentatge positiu i útil. Tot i així, cada cop 

s’està agafant més consciència sobre els continguts nocius que s’ofereixen per televisió 

i sobre la importància d’educar a través dels mitjans. Això és veu reflectit en la 

proliferació de moviments ciutadans que alerten sobre aquests perills dels mitjans i en 

l’interès d’entitats reguladores de mitjans i institucions no governamentals que s’estan 

preocupant per promoure l’alfabetització mediàtica.  

No obstant encara queda molt camí per fer per aconseguir una total implementació de 

la televisió educativa; per assolir-ho s’ha de lluitar per situar l’educació en televisió en 

una de les vessants principals de la televisió pública i s’ha de potenciar en el sector 

privat. Tal com assegura Tornero en “Educación y Televisión en un nuevo proyecto 

educativo”, la televisió pública a Espanya s’ha dedicat a reforçar el poder dels governs i 

a contribuir en la comercialització, privatització i desregularització de la televisió excloent 

altres aspectes com els continguts educatius. Tornero afegeix en el mateix article el que 

s’hauria de fer per complir amb la missió de servei públic de situar l’educació com una 

de les principals preocupacions de la televisió:  

“Es obvio que sin participación auténtica, sin una transformación rigorosa y seria 

de la forma en que los ciudadanos pueden apropiarse de su televisión pública, 

no se respetará la dimensión educativa de la televisión. Una función 

indispensable es ampliar y potenciar continuamente el pluralismo y el derecho a 

la libertad de expresión y a la información, y ampliar y potenciar continuamente 

la educación.” (Pérez J.M., 2000:49) 

Finalment, Magdalena Albero en “Infancia y televisión educativa en el contexto 

multimedia” també reivindica la importància d’oferir al públic infantil uns continguts de 

qualitat que fomentin el seu aprenentatge i que contribueixin a despertar el seu interès i 

capacitat crítica:  
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“Si tratamos a los niños como espectadores inteligentes, es fundamental también 

que respetemos su derecho a una programación televisiva que estimule su 

curiosidad por el aprendizaje, que desarrolle su capacidad estética y que les 

permita aprender a exigir en el futuro unos productos audiovisuales de calidad.” 

(Albero M., 2001:117) 

 

III. METOLOGIA 

1. Objectius 

1.1. Objectius generals 

o Analitzar la programació infantil de les cadenes de televisió públiques Súper3, 

Clan TV i Xabarín Club. 

o Examinar si els continguts televisius emesos per aquestes cadenes tenen una 

finalitat educativa o simplement volen entretenir a l’espectador. Per poder-ho fer 

es fixaran dues fitxes d’anàlisi amb un seguit de variables per analitzar les 

graelles generals de programació i 2 sèries infantils de cada canal.   

o Visualitzar 2 sèries infantils de cada canal de televisió, una que tingui finalitat 

educativa i lúdica i una altra que únicament busqui entretenir.  

1.2. Objectius específics 

o Comprovar si aquests canals de televisió compleixen amb la funció de servei 

públic destinant una part dels seus continguts al públic infantil, tal com es 

contempla en la Llei General de Comunicació Audiovisual i en les respectives 

lleis de les corporacions d’on pertanyen aquestes cadenes. 

o Constatar si Súper3, Clan TV i Xabarín Club respecten les franges de protecció 

reforçades contemplades en la Llei de General de Comunicació Audiovisual i en 

el Codi d’Autoregulació sobre continguts televisius i infància.  

o Examinar si les tres cadenes de televisió infantils prioritzen l’entreteniment en 

front de la informació o viceversa; i si se serveixen del gènere infoentreteniment.  

o Establir quins són els tipus de continguts i formats més recurrents a Súper3, Clan 

TV i Xabarín Club, i comprovar si hi ha una gran presència de sèries de dibuixos 

animats i d’animació.  
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o Dibuixar la graella de programació de cada cadena i determinar si hi ha uns 

programes i sèries específics per a un públic concret en cada franja d’emissió, o 

si els continguts són aptes per a tots els públics.  

o Fixar qui són els productors dels continguts que emeten els tres canals infantils, 

és a dir, si són de producció pròpia o aliena.  

o Observar les diverses temàtiques que es tracten i establir un rànquing de temes 

per saber quines són les àrees principals.  

o Analitzar 6 sèries infantils per saber quins valors es transmeten i estudiar si 

aquests són positius o negatius per l’espectador. A més, examinar si apareixen 

conductes disruptives i escenes violentes en els continguts analitzats.  

o Verificar si es transmeten estereotips masculins o femenins i si hi ha presència 

de continguts sexuals o s’incita al consum de drogues.  

 

2. Preguntes d’investigació 

 Com està organitzada la programació infantil de les cadenes de televisió 

públiques Súper3, Clan TV i Xabarín Club? Quina és la seva graella de 

programació?  

 Quina finalitat tenen els continguts televisius que emeten aquests canals? Es 

prioritza l’entreteniment per davant de la voluntat d’educar a l’espectador o sí 

que trobem sèries i programes amb una finalitat educativa?  

 Súper3, Clan TV i Xabarín Club compleixen amb la funció de servei públic de 

reservar una part dels seus continguts al públic infantil, tal com es contempla en 

les normatives audiovisuals?  

 Respecten aquestes tres cadenes les franges de protecció reforçada fixades per 

la Llei de General de Comunicació Audiovisual i en el Codi d’Autoregulació sobre 

continguts televisius i infància? 

 La informació té cabuda en les tres graelles de programació infantil? És a dir, 

s’informa a l’espectador de les coses que passa al seu voltant, o únicament es 

busca entretenir-lo i ja està?  

 Fan ús Súper3, Clan TV i Xabarín Club d’un gènere “relativament” nou com és 

l’infoentreteniment?  

 Quins són els continguts i formats més recurrents en les tres cadenes infantils? 

Hi ha una presència abundant de les sèries de dibuixos animats i d’animació? 
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 Aquests canals de televisió emeten programes i sèries aptes per a tots els 

públics o estableixen diferències en funció de la franja d’emissió? Són diferents 

els continguts que s’emeten de dilluns a divendres dels del cap de setmana?  

 Es potencia des d’aquestes cadenes la producció de continguts propis? 

 Quines són les temàtiques principals que abunden en les tres graelles de 

programació? Hi ha varietat o la majoria de continguts són de la mateixa 

temàtica?  

 A partir de les 6 sèries visionades, quins són els valors que es transmeten al 

públic? Aquests són negatius o positius per l’espectador? En algun moment 

apareixen escenes violentes o conductes disruptives en els continguts estudiats?  

 Apareixen estereotips masculins o femenins, hi ha presència de continguts 

sexuals o s’incita al consum de drogues en les 6 sèries analitzades? 

 

3. Procediment 

Per poder assolir un dels objectius principals d’aquest treball, examinar si els continguts 

televisius emesos per Súper3, Clan TV i Xabarín Club tenen una finalitat educativa o 

simplement volen entretenir a l’espectador, es durà a terme una investigació qualitativa 

mitjançant l’anàlisi de contingut dels programes i sèries infantils de cadascun d’aquests 

canals de Televisió. A través d’un seguit de variables s’estudiaran i es valoraran els 

diferents continguts que s’emeten durant una setmana en les tres cadenes.  

Concretament es faran dos anàlisis de continguts: un general de les tres cadenes 

seleccionades i un més específic de les sèries infantils que es visualitzaran. Per una 

banda, amb l’anàlisi general observarem com està distribuïda la graella de programació, 

quins macrogèneres, gèneres i formats hi ha, quines són les temàtiques més recurrents 

i qui s’encarrega de produir els diferents continguts. I per altra banda, amb l’estudi de 

les 6 sèries, podrem saber si tenen finalitat educativa o no, si apareixen estereotips, si 

hi ha presència d’escenes violentes, quins són els valors que es transmeten i quines 

característiques tenen els personatges que hi surten.  

Per investigació qualitativa entenem “aquell procés que consisteix en la descripció 

sistemàtica i detallada de situacions, esdeveniments, persones, interaccions i 

comportaments que són observables. El procediment a seguir consisteix en elaborar un 

instrument d’anàlisi format per categories semiòtiques i discursives que permetin assolir 

els objectius plantejats en un inici. Aquest tipus d’investigació pretén aconseguir uns 

resultats concrets mitjançant l’ús de mètodes o eines com poden ser les enquestes, els 
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grups de discussió, les entrevistes obertes o l’experimentació”. (Pérez G., 2007:3). 

Aquest tipus de recerca es basa en el mètode inductiu, proposat per F. Bacon, i que 

consisteix en obtenir una sèrie de conclusions a partir de l’observació, anàlisi i 

classificació d’unes premisses concretes.  

D’altra banda trobem la investigació quantitativa, aquesta consisteix en recollir i estudiar 

un seguit de dades de forma numèrica, tal com ho afirma Alvarez-Gayou en “Cómo 

hacer una investigación qualitativa”. (Alvarez-Gayou J.L., 2006:2). A diferència de la 

qualitativa, aquí es fan servir altres mètodes com proves, escales o qüestionaris. 

Salvador Pita i Sonia Pértega en “Investigación cuantitativa y cualitativa” estableixen les 

principals diferències entre el dos tipus de recerca:  

Taula 2 Diferències entre investigació quantitativa i qualitativa 

Investigació Quantitativa Investigació Qualitativa 

Objectiva Subjectiva 

Se centra en les dades Va més enllà de les dades, busca el 

context i les associacions 

Deductiva Inductiva i descriptiva 

Orientada al resultat Orientada al procés 

Les dades són “sòlides i repetibles”  Les dades són “riques i profundes” 

Generalitzable No generalitzable 

Realitat estàtica Realitat dinàmica 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Pita i Pértega de l’any 2002   

 

3.1. Fitxes d’anàlisi 

Aquest anàlisi de contingut qualitatiu s’establirà a través de dos fitxes que s’han elaborat 

per poder analitzar i estudiar en profunditat quins són els continguts que ofereixen 

aquests canals de televisió i comprovar si compleixen o no amb la missió de servei 

públic. La primera fitxa recollirà els aspectes més generals de cada programa infantil i 

en la segona, es detallaran altres punts per aprofundir amb detall en la funció i objectius 

que tenen aquests continguts i veure quines idees transmeten als espectadors. Les dues 



-30- 
 

fitxes d’anàlisi estan construïdes en base a estudis que han fet altres teòrics i que 

s’explicaran a continuació:  

 

3.1.1. Fitxa general 

La primera fitxa està elaborada a partir de tres investigacions on s’ha utilitzat l’anàlisi 

qualitatiu com a mètode d’investigació. Per una banda, trobem els estudis de Amparo 

Huertas i Maria Gutiérrez: “Salud y radio: un anàlisis de la práctica periodística” (2006) i 

“La programación de las radios generalistas en España” (2005). En aquests, 

s’estableixen quines són les franges d’emissió, els gèneres i els formats televisius. I per 

altra banda, hi ha la investigació de Jaime Barroso, “Realización de los géneros 

televisivos” (1996), on es fixen la resta de variables incloses en la fitxa.  

A) Cadena:  

 . Súper3 

 . Clan TV 

 . Xabarín Club 

B) Franja d’emissió: 

 . Matinada (00:00 – 06:00) 

 . Matí (06:00 – 13:00) 

 . Migdia (13:00 – 16:00)  

 . Tarda (16:00 – 20:00) 

 . Nit (20:00 – 24:00)  

C) Freqüència d’emissió: 

 . Diària 

 . Setmanal 

 . Mensual  

 . Extraordinària  

D) Durada del programa:  

 . 0 – 30 minuts 

 . 30 minuts – 1 hora 

 . 1 – 2 hores 

 . 2 hores o més  
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E) Producció: 

 . Pròpia 

 . Aliena  

 . Mixta  

F) Macrogènere: 

 . Realitat/informació 

 . Ficció 

 . Entreteniment 

G) Gènere: 

 . Informació 

 . Infoentreteniment 

 . Entreteniment 

 . Humor 

 . Esports 

 . Musical 

 . Juvenil  

 . Participació  

 . Cultura 

 . Altres  

H) Format:  

 . Informatiu  

 . Reportatge 

 . Entrevista 

 . Tertúlia 

 . Debat 

 . Magazín 

 . Retransmissió esportiva 

 . Pel·lícula 

 . Concurs  

 . Sèrie 

 . Reality-show  

I)Temàtica: 

 . Actualitat 
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 . Esports 

 . Música 

 . Cinema 

 . Economia 

 . Arts 

 . Tecnologia 

 . Ciència 

 . Cultura 

 . Gastronomia 

 . Medi ambient 

 . Oci i lleure 

 . Salut i benestar 

 . Divers 

 . Altres  

 

3.1.2. Fitxa d’anàlisi dels programes 

Per poder construir la fitxa d’anàlisi dels continguts televisius infantils, també s’han 

consultat les investigacions de diversos teòrics i institucions. En primer lloc tenim el 

Baròmetre de la qualitat de la programació infantil en la TV oberta xilena que determina 

quins són els diferents tipus de gènere infantil. En segon lloc, per establir quins són els 

estereotips femenins i masculins que poden aparèixer en els mitjans de comunicació 

s’han agafat de referència els estudis següents: “La violencia de género en el cine 

español” (2008) de Asunción Bernández, Irene García i Soraya González per fixar els 

estereotips femenins; i “El hombre adulto en las series de ficción televisiva españolas: 

estereotipos en la serie Aída” (2012) de María del Mar Ramírez Alvarado per saber quins 

són els masculins.  

Per altra banda, per fixar les variables constitució, nivell de poder, tipus de feina, nivell 

estudis, estat civil, aspiracions de futur, consum de drogues, origen i mentalitat  s’ha 

consultat la investigació “La representació de gènere i origen en les sèries de ficció 

televisives. Un estudi comparatiu: La Que Se Avecina i Modern Family” (2015) de Núria 

Veciana. I finalment, la resta de variables estan extretes d’un estudi realitzat pel Consejo 

Nacional de Televisión de Xile titulat “Análisis de contenidos en pantalla de programas 

infantiles de televisión” (2012).  

A) Gènere infantil: 

 . Dibuixos animats 
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 . Animació/ninos 

 . De varietat i entreteniment  

 . De continuïtat  

 . Eduentreteniment  

B) Temàtica: 

 . Vida quotidiana  

 . Aventures 

 . Conflicte bèl·lic 

 . Diversió 

 . Religiós 

 . Ciència i tecnologia 

 . Història  

 . Altres  

C) Contingut educatiu: 

 . Habilitats socials/emocionals 

 . Habilitats manuals 

 . Habilitats cognitives 

 . Coneixement/informació  

D) Finalitat:  

 . Educativa 

 . Entreteniment 

 . Informativa 

 . Múltiples  

E) Conductes disruptives:  

 . Conducta inesperada 

 . Irresponsabilitat  

 . Egoisme 

 . Deshonestedat  

 . Amenaces  

 . Manipulació  

 . Rebuig  

 . Grosseria  
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F) Violència:  

 . Física 

 . Verbal  

G) Sexe:  

 . Continguts eròtics  

 . Continguts sexuals 

H) Llenguatge inapropiat  

I) Estereotips femenins:  

 . Dona associada a bellesa i seducció 

 . Dona dolça i tendra 

 . Dona pura, bella i innocent 

 . Dona independent i sexual 

 . Dona enigmàtica i misteriosa 

 . Dona envejosa i rival 

 . Dona-objecte 

 . Dona tradicional i patidora  

 . Dona tradicional, mestressa de casa 

 . Dona moderna i sexualment activa 

J) Estereotips masculins:  

 . Família monoparental masculina 

 . Ex drogoaddicte  

 . Cap explotador  

 . Homosexual  

 . Hiper-masculinitat  

K) Constitució: 

 . Prima  

 . Grossa 

 . Entremig  

L) Nivell de poder  

M) Aspiracions de futur  
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N) Consum drogues:  

 . Tabac 

 . Alcohol  

O) Origen: 

 . Immigrant 

 . Nacional 

P) Tipus de conducta:  

 . Positiva 

 . Negativa 

 . Formal  

Q) Tipus de feina: 

 . Qualificada 

 . No qualificada 

 . Sense feina 

 . Feina temporal  

R) Mentalitat: 

 . Conservadora  

 . Liberal  

 . Neutre  

S) Orientació sexual:  

 . Heterosexual  

 . Homosexual  

 . Bisexual  

T) Nivell d’estudis:  

 . Primaris  

 . Secundaris  

 . Universitaris  

 . Sense estudis  

U) Estat civil:  

 . Casat  
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 . Solter  

 . Divorciat  

 . Vidu 

V) Participació:  

 . Intervencions del públic 

 . Apel·lació dels canals al públic 

 . S’ofereixen canals per participar  

W) Valors positius:  

 . Igualtat 

 . Llibertat  

 . Solidaritat  

 . Tolerància  

 . Respecte 

 . Pau 

 . Diàleg 

 . Amistat 

 . Creativitat  

 . Felicitat  

X) Valors negatius: 

 . Avarícia 

 . Egoisme  

 . Crueltat  

 . Enveja 

 . Hipocresia  

 . Humiliació  

 . Menyspreu 

 . Ràbia 

 . Venjança 

 . Malícia  

 

3.2. Mostra 

Els continguts que s’analitzaran seran la programació infantil dels canals de televisió 

pública Súper 3, Clan TV i Xabarín Club. Pel que fa al temps seleccionat, aquest serà 

una setmana ja que, en les tres cadenes, els programes i sèries infantils són els 



-37- 
 

mateixos de dilluns a divendres i acostumen a canviar durant el cap de setmana. 

D’aquesta manera podem veure la varietat de continguts i com els canals adeqüen la 

seva programació en funció de la franja horària. Concretament les franges on s’emeten 

continguts infantils són: 

 Súper 3:  

o Dilluns-diumenge: 06:00h a 21:30h aproximadament   

 Clan TV:  

o Dilluns-divendres: 06:00h a 21:40h aprox.  

o Dissabtes i diumenges: 06:00h a 21:15h aprox.   

 Xabarín Club 

o Dilluns-divendres: 07:00h a 09:30h; 13:15h a 15:00h; i 17:40h a 

21:00h aprox. 

o Dissabtes: 08:00h a 14:45h aprox. 

o Diumenges: 08:00h a 12:00h aprox.  

Els continguts normalment no varien al llarg de la temporada, per això és indiferent quina 

setmana s’estudiï; tot i així, la seleccionada serà la del 10 al 16 d’abril de 2017. En total 

s’analitzaran 6 sèries infantils: la idea és observar 8 capítols de cada sèrie i escollir de 

cada cadena infantil una sèrie amb finalitat educativa i una on l’entreteniment sigui 

l’ingredient principal. L’esquema quedaria de la següent manera: La Supermots i El 

Show de Tom i Jerry del Súper3; Los Superminihéroes i Bob Esponja de Clan TV; i 

Kikoriki i Shin Chan emesos per Xabarín Club.  

El motiu d’haver escollit Televisió de Catalunya, Ràdio Televisió Espanyola i Televisió 

de Galícia és perquè les tres són cadenes de televisió pública i els seus canals infantils 

s’han fet un lloc important dins el sector audiovisual. Concretament a Catalunya, el 

Súper3 ocupada la segona posició en les preferències del públic infantil, tal com es pot 

comprovar en el següent gràfic elaborat a partir de les dades de l’informe de l’IDESCAT 

Televisió 2016, repartiment de les audiències per cadenes. Clan TV aconsegueix 

superar el canal infantil català amb un 1,9% de share mentre que Súper3 es queda amb 

un 1,2% de quota de pantalla. Per sota d’ell es troba Boing amb un 1,1% i Disney 

Channel amb un share de 0,8%; encara que aquestes dues siguin privades també s’han 

de tenir en compte a l’hora d’estudiar l’audiència.  
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’informe de l’IDESCAT “Televisió 2016, 

repartiment de les audiències per cadenes” 

Analitzant aquestes tres cadenes podem comparar dos televisions autonòmiques i una 

estatal i observar quines són les seves similituds i diferències. Pot semblar estrany 

estudiar TVG, però aquesta va ser una de les primeres televisions públiques 

autonòmiques en aparèixer a Espanya, concretament l’any 1985, i té com un dels seus 

objectius principals promoure el gallec a tota la població; igual que TVC amb el català.  

 

IV. DESCRIPCIÓ DE SÚPER3, CLAN TV I XABARÍN CLUB 

1. Súper3 

1.1. Història 

El canal Súper3 és el canal infantil de la població catalana. Va néixer el 18 d’octubre de 

2009 en plena Festa dels Súpers a l’Estadi Olímpic de Barcelona, però els seus orígens 

venen d’anys enrere. El precedent del Súper3 va ser el Club Súper3, un contenidor on 

s’oferien un seguit de sèrie infantils juntament amb diversos gags protagonitzats per 

diversos personatges del Club. Aquest programa va iniciar les seves emissions l’any 

1991 i s’emetia dins el canal infantil i juvenil K3. Arran de l’apagada analògica l’any 2009, 

Televisió de Catalunya decideix suprimir aquest canal i fundar el Súper3 que passaria a 

compartir freqüència amb el canal cultural 33.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Clan TV Súper 3 Boing Disney Channel

Quota de pantalla/share (%)

Gràfic 1 Audiències cadenes infantils a Catalunya l’any 2016 
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Al llarg dels anys han estat varies les modificacions que ha experimentat el Club Súper3. 

Alguns dels personatges mítics del Club van ser La Nets, El Lèmak, El Tomàtic, El Petri 

o La Ruïnosa. Aquestes figures s’encarregaven de protagonitzar els gags i esquetxos 

que s’emetien enmig de les sèries infantils. Però la renovació total va arribar l’11 de 

setembre de 2016, amb canvis en el disseny, el logotip, les sèries i la web, quan tots 

aquests personatges van desaparèixer i va arribar una família provinent del món dels 

dibuixos animats. Aquesta nova família és la que protagonitza els gags i ofereix al públic 

infantil una estona de diversió assegurada. Ara els nens i nenes de Catalunya gaudeixen 

amb les aventures de la Pati Pla, el Fluski, el Pau i l’Àlex.  

Aquest canal “té com a objectiu aconseguir que els súpers hi trobin un espai 

d'entreteniment de qualitat, i també una finestra propera per crear, expressar-se i 

relacionar-se”, tal com assegura Televisió de Catalunya en la web del Súper3. Tot i així 

no aconsegueix situar-se en la primera posició i és superat per Clan TV amb un 0,7% 

més de share, segons les dades de l’informe de l’IDESCAT Televisió 2016, repartiment 

de les audiències per cadenes.  

 

1.2. Graella de programació 

Taula 3 Programació Súper3 de dilluns a divendres, setmana 10-16 abril 2017 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

06:01-

06:13 

La vaca Connie La vaca Connie La vaca Connie La vaca Connie La vaca Connie 

06:13-

06:55 

3-2-1 Pingüins! 3-2-1 Pingüins! 3-2-1 Pingüins! 3-2-1 Pingüins! 3-2-1 Pingüins! 

06:55-

07:24 

Les Tres 

Bessones 

Les Tres 

Bessones 

Les Tres 

Bessones 

Les Tres 

Bessones 

Les Tres 

Bessones 

07:24-

08:13 

Doraemon Doraemon Doraemon Doraemon Doraemon 

08:13-

08:41 

Dora, 

l’exploradora 

Dora, 

l’exploradora 

Dora, 

l’exploradora 

Dora, 

l’exploradora 

Dora, 

l’exploradora 

08:41-

09:05 

Loopdidoo Loopdidoo Loopdidoo Loopdidoo Loopdidoo 

09:05-

10:05 

L’hora del 

Timmy 

L’hora del 

Timmy 

L’hora del 

Timmy 

L’hora del 

Timmy 

L’hora del 

Timmy 
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10:05-

10:58 

Olivia  Olivia Olivia Olivia Olivia 

10:58-

11:37 

La Supermots La Supermots La Supermots La Supermots La Supermots 

11:37-

12:34 

Quin crac, 

l’Angelo! 

Quin crac, 

l’Angelo! 

Quin crac, 

l’Angelo! 

Quin crac, 

l’Angelo! 

Quin crac, 

l’Angelo! 

12:34-

13:23 

Codi: Lyoko Codi: Lyoko Codi: Lyoko Codi: Lyoko Codi: Lyoko 

13:23-

14:12 

El detectiu 

Conan 

El detectiu 

Conan 

El detectiu 

Conan 

El detectiu 

Conan 

El detectiu 

Conan 

14:12-

15:01 

Shin Chan Shin Chan Shin Chan Shin Chan Shin Chan 

15:01-

15:47 

Bola de Drac Z 

Kai 

Bola de Drac Z 

Kai 

Bola de Drac Z 

Kai 

Bola de Drac Z 

Kai 

Bola de Drac Z 

Kai 

15:47-

16:39 

Olivia Olivia Olivia Olivia Olivia 

16:39-

17:12 

Ella Bella 

Bingo 

Ella Bella 

Bingo 

Ella Bella 

Bingo 

Ella Bella Bingo Ella Bella Bingo 

17:12-

17:43 

Raa Raa, el 

lleó 

escandalós 

Raa Raa, el 

lleó 

escandalós 

Raa Raa, el 

lleó 

escandalós 

Raa Raa, el lleó 

escandalós 

Raa Raa, el lleó 

escandalós 

17:43-

18:10 

Loopdidoo Loopdidoo Loopdidoo Loopdidoo Loopdidoo 

18:10-

18:38 

El Mic i els 

seus amics 

El Mic i els 

seus amics 

El Mic i els 

seus amics 

El Mic i els seus 

amics 

El Mic i els 

seus amics 

18:38-

19:05 

El petit drac 

Coco 

El petit drac 

Coco 

El petit drac 

Coco 

El petit drac 

Coco 

El petit drac 

Coco 

19:05-

19:30 

Dora, 

l’exploradora 

Dora, 

l’exploradora 

Dora, 

l’exploradora 

Dora, 

l’exploradora 

Dora, 

l’exploradora 

19:30-

19:42 

Info K Info K Info K Info K Una mà de 

contes 

19:42-

19:47 

Info eKonomia Info eKonomia Info eKonomia Info eKonomia Una mà de 

contes 
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19:47-

20:04 

Vicky, el Viking Vicky, el Viking Vicky, el Viking Vicky, el Viking Vicky, el Viking 

20:04-

20:53 

Els germans 

Kratt 

Els germans 

Kratt 

Els germans 

Kratt 

Els germans 

Kratt 

Els germans 

Kratt 

20:53-

21:22 

El detectiu 

Conan 

El detectiu 

Conan 

El detectiu 

Conan 

El detectiu 

Conan 

El detectiu 

Conan 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de http://www.ccma.cat/tv3/programacio/canal-

super3/ 

 

Taula 4 Programació Súper3 de dissabte i diumenge, setmana 10-16 abril 2017 

Horari Dissabte Diumenge 

06:01-

06:32 

Emma i Guiu Emma i Guiu 

06:32-

06:54 

El petit Nicolas  El petit Nicolas 

06:54-

07:20 

El cavaller Rovellat El cavaller Rovellat 

07:20-

07:54 

Olivia Olivia 

07:54-

08:01 

Mölang Mölang 

08:05-

0830 

Pat, el carter: 

Servei d’entregues 

especials 

Pat, el carter: 

Servei d’entregues 

especials 

08:30-

09:00 

El Mic i els seus 

amics 

El Mic i els seus 

amics 

09:00-

09:30 

Súper 4 Vicky, el viking 

09:30-

10:15 

Els germans Kratt Els germans Kratt 

10:15-

10:40 

La família del 

Super3 

Súper 4 

10:40-

11:10 

Dinàmiks Rat Rank 

http://www.ccma.cat/tv3/programacio/canal-super3/
http://www.ccma.cat/tv3/programacio/canal-super3/
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de http://www.ccma.cat/tv3/programacio/canal-

super3/ 

 

11:10-

11:55 

Prodigiosa: Les 

aventures de 

Ladybug i Gat Noir 

Prodigiosa: Les 

aventures de 

Ladybug i Gat Noir 

11:55-

12:30 

Fish & Chips  

 

12:30-

13:20 

Geronimo Stilton Geronimo Stilton 

13:20-

14:00 

En Jamie té 

tentacles 

En Jamie té 

tentacles 

14:00-

14:50 

Els pingüins de 

Madagascar 

Els pingüins de 

Madagascar 

14:50-

15:40 

Vicky, el viking Bola de drac: la 

llegenda del drac 

Xeron 

15:40-

16:30 

El Petit Príncep El Petit Príncep 

16:30-

17:10 

 

Pel·lícula infantil 

El llibre de la selva 

17:10-

18:05 

 El petit drac Coco 

18:05-

18:53 

Yakari Yakari 

18:53-

19:38 

Zoom, el dofí blanc Zoom, el dofí blanc 

19:38-

20:28 

Doraemon Doraemon 

20:28-

21:35 

Tom i Jerry Tom i Jerry 

http://www.ccma.cat/tv3/programacio/canal-super3/
http://www.ccma.cat/tv3/programacio/canal-super3/
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2. Clan TV 

2.1. Història 

Clan TV és l’únic canal infantil estatal públic de tot Espanya, pertany a Ràdio Televisió 

Espanyola i va iniciar les seves emissions el 12 de desembre de 2005. En un primer 

moment compartia freqüència d’emissió amb TVE-50, un bloc on s’oferien programes 

de l’arxiu de TVE, i emetia de 7 del matí a 9 de la nit. Al gener de 2007, TVE-50 va 

desaparèixer i Clan TV es va convertir en el primer canal de televisió en obert que emetia 

continguts infantils durant les 24 hores. A l’agost de 2008, Clan TV va renovar per 

complet la seva imatge, igual que la resta de canals de TVE, convertint-se en el canal 

infantil de referència per a tota la població espanyola.  

Fins al 2011 havia estat líder d’audiència, però l’aparició de nous canals infantils 

pertanyents a corporacions privades li van treure el podi. Boing i Disney Channel són 

els seus principals competidors actualment. No obstant, Clan TV segueix sent el canal 

infantil més vist de tot Espanya però la diferència amb els altres és bastant baixa. 

Segons l’informe de Barlovento Comunicación de l’abril de 2017, Clan TV té una quota 

de pantalla de 1,9%; Boing un 1,5% de share i Disney Channel un 1,1%. RTVE no pot 

baixar la guàrdia amb aquestes dades.  

Programes com Los Lunnis i sèries com Pocoyó, Caillou, Peppa Pig o Dora la 

Exploradora són alguns dels continguts mítics d’aquest canal. Un aspecte que ha volgut 

potenciar sempre Clan TV és oferir una programació variada i que sigui apta per a tots 

els públics. Concretament divideix la seva graella en dos: sèries per a nens i nenes de 

menys de 6 anys i sèries per a infants d’entre 7 i 13 anys. 

 

2.2. Graella de programació 

Taula 5 Programació Clan TV de dilluns a divendres, setmana 10-16 abril 2017 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

06:00-

06:21 

Tree Fu Tom Tree Fu Tom Tree Fu Tom Tree Fu Tom Tree Fu Tom 

06:21-

06:45 

Mike el Caballero Mike el Caballero Mike el Caballero Mike el Caballero Mike el Caballero 

06:45-

06:56 

Thomas y sus 

amigos 

Thomas y sus 

amigos 

Thomas y sus 

amigos 

Thomas y sus 

amigos 

Thomas y sus 

amigos 
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06:56-

07:03 

Pocoyó Pocoyó Pocoyó Pocoyó Pocoyó 

07:03-

07:14 

Twirlywoos Twirlywoos Twirlywoos Twirlywoos Twirlywoos 

07:14-

07:26 

Teletubbies Teletubbies Teletubbies Teletubbies Teletubbies 

07:26-

07:49 

La Patrulla Canina La Patrulla Canina La Patrulla Canina La Patrulla Canina La Patrulla Canina 

07:49-

08:10 

El pequeño reino 

de Ben y Holly 

El pequeño reino 

de Ben y Holly 

El pequeño reino 

de Ben y Holly 

El pequeño reino 

de Ben y Holly 

El pequeño reino 

de Ben y Holly 

08:10-

08:54 

Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja 

08:54-

09:16 

Sam el bombero Sam el bombero Sam el bombero Sam el bombero Sam el bombero 

09:16-

09:39 

George de la 

jungla 

George de la 

jungla 

George de la 

jungla 

George de la 

jungla 

George de la 

jungla 

09:39-

09:58 

Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig 

09:58-

10:10 

Megaminimals Megaminimals Megaminimals Megaminimals Megaminimals 

10:10-

10:31 

El pequeño reino 

de Ben y Holly  

El pequeño reino 

de Ben y Holly 

El pequeño reino 

de Ben y Holly 

El pequeño reino 

de Ben y Holly 

El pequeño reino 

de Ben y Holly 

10:31-

10:55 

La Patrulla Canina La Patrulla Canina La Patrulla Canina La Patrulla Canina La Patrulla Canina 

10:55-

11:41 

Shimmer and 

Shine 

Shimmer and 

Shine 

Shimmer and 

Shine 

Shimmer and 

Shine 

Shimmer and 

Shine 

11:41-

12:04 

Mike el Caballero Mike el Caballero Mike el Caballero Mike el Caballero Mike el Caballero 

12:04-

12:25 

Mouk Mouk Mouk Mouk Mouk 

12:25-

12:48 

Super Wings Super Wings Super Wings Super Wings Super Wings 
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12:48-

13:10 

Blaze y los 

Monster 

Machines 

Blaze y los 

Monster 

Machines 

Blaze y los 

Monster 

Machines 

Blaze y los 

Monster 

Machines 

Blaze y los 

Monster 

Machines 

13:10-

13:31 

El show de Tom y 

Jerry 

El show de Tom y 

Jerry 

El show de Tom y 

Jerry 

El show de Tom y 

Jerry 

El show de Tom y 

Jerry 

13:31-

13:33 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

13:33-

13:57 

Sherlock Yack, 

zoo detective 

Sherlock Yack, 

zoo detective 

Sherlock Yack, 

zoo detective 

Sherlock Yack, 

zoo detective 

Sherlock Yack, 

zoo detective 

13:57-

14:20 

George de la 

jungla 

George de la 

jungla 

George de la 

jungla 

George de la 

jungla 

George de la 

jungla 

14:20-

14:42 

Freak Town Freak Town Freak Town Freak Town Freak Town 

14:42-

15:28 

Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja 

15:28-

15:50 

Atrapa a Ace Atrapa a Ace Atrapa a Ace Atrapa a Ace Atrapa a Ace 

15:50-

16:01 

Danger mouse Danger mouse Danger mouse Danger mouse Danger mouse 

16:01-

16:02 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

16:02-

16:09 

Aventuras 

grandes y 

pequeñas de 

Miffy 

Aventuras 

grandes y 

pequeñas de 

Miffy 

Aventuras 

grandes y 

pequeñas de 

Miffy 

Aventuras 

grandes y 

pequeñas de 

Miffy 

Aventuras 

grandes y 

pequeñas de 

Miffy 

16:09-

16:23 

Bing Bing Bing Bing Bing 

16:23-

16:35 

Yoko Yoko Yoko Yoko Yoko 

16:35-

16:47 

Los Octonautas Los Octonautas Los Octonautas Los Octonautas Los Octonautas 

16:47-

17:09 

Noddy, detective 

en el país de los 

juguetes 

Noddy, detective 

en el país de los 

juguetes 

Noddy, detective 

en el país de los 

juguetes 

Noddy, detective 

en el país de los 

juguetes 

Noddy, detective 

en el país de los 

juguetes 
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17:09-

17:32 

Super Wings Super Wings Super Wings Super Wings Super Wings 

17:32-

17:55 

Shimmer and 

Shine 

Shimmer and 

Shine 

Shimmer and 

Shine 

Shimmer and 

Shine 

Shimmer and 

Shine 

17:55-

18:19 

Doctora Juguetes Doctora Juguetes Doctora Juguetes Doctora Juguetes Doctora Juguetes 

18:19-

18:41 

Blaze y los 

Monster 

Machines 

Blaze y los 

Monster 

Machines 

Blaze y los 

Monster 

Machines 

Blaze y los 

Monster 

Machines 

Blaze y los 

Monster 

Machines 

18:41-

19:03 

Bob el 

constructor 

Bob el 

constructor 

Bob el 

constructor 

Bob el 

constructor 

Bob el 

constructor 

19:03-

19:24 

El show de Tom y 

Jerry 

El show de Tom y 

Jerry 

El show de Tom y 

Jerry 

El show de Tom y 

Jerry 

El show de Tom y 

Jerry 

19:24-

19:48 

Miles del Futuro Miles del Futuro Miles del Futuro Miles del Futuro Miles del Futuro 

19:48-

20:11 

Geronimo Stilton Geronimo Stilton Geronimo Stilton Geronimo Stilton Geronimo Stilton 

20:11-

20:12 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

Los Lunnis de 

leyenda 

20:12-

20:34 

Pumpkin reports Pumpkin reports Pumpkin reports Pumpkin reports Pumpkin reports 

20:34-

21:42 

Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja 

21:42-

22:04 

Las tortuga ninja Las tortuga ninja Las tortuga ninja Las tortuga ninja Las tortuga ninja 

22:04-

22:25 

Los 

superminihéroes 

Los 

superminihéroes 

Los 

superminihéroes 

Los 

superminihéroes 

Los 

superminihéroes 

22:25-

23:09 

100 Cosas que 

hacer antes de ir 

al instituto 

100 Cosas que 

hacer antes de ir 

al instituto 

100 Cosas que 

hacer antes de ir 

al instituto 

100 Cosas que 

hacer antes de ir 

al instituto 

100 Cosas que 

hacer antes de ir 

al instituto 

23:09-

23:32 

Henry Danger Henry Danger Henry Danger Henry Danger Henry Danger 

23:32-

23:55 

Las Hathaways 

entre fantasmas 

Las Hathaways 

entre fantasmas 

Las Hathaways 

entre fantasmas 

Las Hathaways 

entre fantasmas 

Las Hathaways 

entre fantasmas 
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23:55-

00:18 

Big Time Rush Big Time Rush Big Time Rush Big Time Rush Big Time Rush 

00:18-

00:40 

Victorious Victorious Victorious Victorious Victorious 

00:40-

03:06 

Cuéntame cómo 

pasó 

Cuéntame cómo 

pasó 

Cuéntame cómo 

pasó 

Cuéntame cómo 

pasó 

Cuéntame cómo 

pasó 

03:06-

06:00 

Las nanas de Clan Las nanas de Clan Las nanas de Clan Las nanas de Clan Las nanas de Clan 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de http://www.rtve.es/television/programacion/ 

 
Taula 6 Programació Clan TV de dissabte i diumenge, setmana 10-16 abril 2017 

Horari Dissabte Diumenge 

06:00-

06:42 

Tree Fu Tom Tree Fu Tom 

 

06:42-

07:28 

Sam el bombero Sam el bombero 

07:28-

07:39 

Twirlywoos Twirlywoos 

07:39-

07:51 

Teletubbies Teletubbies 

07:51-

08:05 

Pocoyó Pocoyó 

08:05-

08:19 

Cleo Cleo 

08:19-

08:41 

Los Octonautas Los Octonautas 

08:41-

09:04 

Caillou Caillou 

09:04-

09:23 

Peppa Pig Peppa Pig 

09:23-

09:45 

Yoko Yoko 

09:45-

10:31 

La Patrulla Canina La Patrulla Canina 

http://www.rtve.es/television/programacion/
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10:31-

10:41 

Los Lunnis de leyenda Los Lunnis de leyenda 

10:41-

11:27 

Super Wings Super Wings 

11:27-

11:49 

Doctora Juguetes Doctora Juguetes 

11:49-

12:11 

Shimmer and Shine Shimmer and Shine 

12:11-

12:33 

Miles del futuro Miles del futuro 

12:33-

13:21 

El pequeño reino de Ben y 

Holly 

El pequeño reino de Ben y 

Holly 

13:21-

13:23 

Los Lunnis de leyenda Los Lunnis de leyenda 

13:23-

13:45 

Sherlock Yack, zoo 

detective 

Sherlock Yack, zoo detective 

13:45-

14:31 

Atrapa a Ace Atrapa a Ace 

 

14:31-

16:01 

Bob Esponja  

16:01-

16:02 

Los Lunnis de leyenda  

Cine 

16:03-

17:11 

La Patrulla Canina  

17:11-

17:57 

Super Wings Super Wings 

17:57-

18:45 

Sherlock Yack, zoo 

detective 

Sherlock Yack, zoo detective 

18:45-

19:31 

Geronimo Stilton Geronimo Stilton 

19:31-

19:42 

Pumpkin reports Pumpkin reports 

19:42-

19:45 

Los Lunnis de leyenda Los Lunnis de leyenda 
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19:45-

21:14 

Bob Esponja Bob Esponja 

21:14-

22:37 

Cine Cine 

22:37-

00:22 

Cine Cine 

00:22-

03:01 

Cuéntame cómo pasó Cine: Atrápame si puedes 

03:01-

06:00 

Las nanas de Clan Las nanas de Clan 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de http://www.rtve.es/television/programacion/ 

 

 

3. Xabarín Club 

3.1. Història 

Televisió de Galicia també té el seu canal infantil i juvenil i aquest és Xabarín Club. El 

18 d’abril de 1994 van començar les emissions d’aquest canal temàtic amb l’objectiu 

d’oferir al públic infantil continguts de qualitat i en la seva llengua, el gallec. És vital 

remarcar que Xabarín Club va néixer de la mà d’un personatge molt estimat per tots els 

nens i nenes de Galícia, el Xabarín. Aquest simbolitza un “porc senglar rockero” i 

representa la insígnia del canal infantil: les seves cançons, bromes, anècdotes, 

concursos, i fins i tot felicitacions al públic pel seu aniversari són alguns dels seus 

moments més destacats.  

Els espectadors van aconseguir veure en persona aquest personatge gràcies al concerts 

infantils anomenats “XabaXiras”. Xabarín sortia de les pantalles dels gallecs per 

interpretar les seves cançons de més èxit i poder mostrar una relació més pròxima amb 

el públic. La música ha estat sempre un element distintiu d’aquest canal: durant els 

primers anys d’emissió del Xabarín Club s’emetien videoclips de grups pop-rock gallecs 

mentre hi havia les pauses publicitàries. D’aquesta manera es potenciava el consum de 

música en els infants, però sobretot en la seva llengua.  

Gràcies a la seva aparició, els nens i nenes de Galícia han pogut veure dibuixos animats 

en la seva llengua nativa; sèries com Shin Chan, Doraemono Son-Gokuen són una 

mostra. Actualment s’emet en el canal TVG2 i comparteix programació amb la resta de 

continguts que van dirigits a un target d’edat més gran. Les franges en les que ofereix 

http://www.rtve.es/television/programacion/
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continguts infantils són les següents: de dilluns a divendres de 07:00h a 09:30h, de 

13:15h a 15:00h i de 17:30h a 21:00h; dissabtes de 08:00h a 15h; i diumenges de 08:00h 

a 12:00h. Aquestes franges corresponen, gran part d’elles, amb les establertes pel Codi 

d’Autoregulació sobre continguts televisius i infància.  

 

3.2. Graella de programació 

Taula 7 Programació Xabarín Club de dilluns a divendres, setmana 10-16 abril 2017 

Horari Dilluns  Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

07:01-07:08 As aventuras 

de Minchi 

As aventuras 

de Minchi 

As aventuras 

de Minchi 

As aventuras 

de Minchi 

As aventuras 

de Minchi 

07:08-07:19 Olivia Olivia Olivia Olivia Olivia 

07:19-07:34 Kikoriki Kikoriki Kikoriki Kikoriki Kikoriki 

07:34-08:01 Raa Raa o 

leonciño 

rebuldeiro 

Raa Raa o 

leonciño 

rebuldeiro 

Raa Raa o 

leonciño 

rebuldeiro 

Raa Raa o 

leonciño 

rebuldeiro 

Raa Raa o 

leonciño 

rebuldeiro 

08:01-08:26 A tableta 

máxica 

A tableta 

máxica 

A tableta 

máxica 

A tableta 

máxica 

A tableta 

máxica 

08:26-08:49 Os defensores 

dos soños 

Os defensores 

dos soños 

Os defensores 

dos soños 

Os defensores 

dos soños 

Os defensores 

dos soños 

08:49-09:10 Cocorico Cocorico Cocorico Cocorico Cocorico 

09:10-09:30 Os Bolechas Os Bolechas Os Bolechas Os Bolechas Os Bolechas 

13:15-13:22 Os Bolechas Os Bolechas Os Bolechas Os Bolechas Os Bolechas 

13:22-13:30 O cordeiro 

Shaun 

O cordeiro 

Shaun 

O cordeiro 

Shaun 

O cordeiro 

Shaun 

O cordeiro 

Shaun 

13:30-13:43 O meu amigo 

xigante 

O meu amigo 

xigante 

O meu amigo 

xigante 

O meu amigo 

xigante 

O meu amigo 

xigante 

13:43-15:00 As bólas 

máxicas 

As bólas 

máxicas 

As bólas 

máxicas 

As bólas 

máxicas 

As bólas 

máxicas 
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17:42-17:46 Os Bolechas Os Bolechas Os Bolechas Os Bolechas Os Bolechas 

17:52-18:07 Raa Raa o 

leonciño 

rebuldeiro 

Raa Raa o 

leonciño 

rebuldeiro 

Raa Raa o 

leonciño 

rebuldeiro 

Raa Raa o 

leonciño 

rebuldeiro 

Raa Raa o 

leonciño 

rebuldeiro 

18:07-18:30 Doraemon, o 

gato cósmico 

Doraemon, o 

gato cósmico 

Doraemon, o 

gato cósmico 

Doraemon, o 

gato cósmico 

Doraemon, o 

gato cósmico 

18:30-18:43 3, 2, 1 

Pingüinos 

3, 2, 1 

Pingüinos 

3, 2, 1 

Pingüinos 

3, 2, 1 

Pingüinos 

3, 2, 1 

Pingüinos 

18:43-19:08 O meu amigo 

xigante 

O meu amigo 

xigante 

O meu amigo 

xigante 

O meu amigo 

xigante 

O meu amigo 

xigante 

19:08-19:22 Os Crumpets Os Crumpets Os Crumpets Os Crumpets Os Crumpets 

19:22-20:09 Dragon Ball Z 

Kai 

Dragon Ball Z 

Kai 

Dragon Ball Z 

Kai 

Dragon Ball Z 

Kai 

Dragon Ball Z 

Kai 

20:09-21:03 Shin Chan Shin Chan Shin Chan Shin Chan Shin Chan 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de http://www.crtvg.es/tvg/programacion 

 

 

Taula 8 Programació Xabarín Club de dissabte, setmana 10-16 abril 2017 

Horari Dissabte 

  07:55-

08:00 

As aventures de Minchi 

08:00-

08:10 

Olivia 

08:10-

08:23 

Kikoriki 

08:23-

08:53 

Raa Raa o leonciño 

rebuldeiro 

08:53-

09:03 

Os Bolechas 

09:03-

09:13 

Cocorico 

http://www.crtvg.es/tvg/programacion
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09:13-

09:48 

Rántaro, o ninja 

pequeno 

09:48-

09:55 

O cordeiro Shaun 

09:55-

10:10 

Doraemon, o gato 

cósmico 

10:10-

10:35 

Yakari 

10:35-

11:05 

3-2-1 Pingüíns! 

11:05-

11:30 

A tableta máxica 

11:30-

11:55 

Os defensores dos 

soños 

11:55-

12:15  

Academia de titáns 

12:15-

12:45 

Os Crumpets 

12:45-

14:45 

As bólas máxicas 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de http://www.crtvg.es/tvg/programacion 

 

Taula 9 Programació Xabarín Club de diumenge, setmana 10-16 abril 2017 

Horari Diumenge 

08:00-

08:05 

As aventures de Minchi 

08:05-

08:15 

Olivia 

08:15-

08:30 

Raa Raa o leonciño 

rebuldeiro 

08:30-

08:40 

Doraemon, o gato 

cósmico 

http://www.crtvg.es/tvg/programacion
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de http://www.crtvg.es/tvg/programacion 

 

V. ANÀLISI DELS TRES CANALS 

L’anàlisi de les tres cadenes, Súper 3, Clan TV i Xabarín Club, ens permetrà fer-nos una 

idea de com està organitzada la graella en cada canal, comprovar si respecten les 

franges de protecció contemplades en la Llei General de Comunicació Audiovisual i en 

el Codi d’Autoregulació sobre continguts televisius i infància, i analitzar si els continguts 

tenen finalitat educativa o no. Per poder arribar a aquestes conclusions s’han utilitzat les 

variables següents: franja d’emissió, freqüència d’emissió, durada del programa, 

producció, macrogènere, gènere, format, temàtica i finalitat.  

1. Súper3 

Com hem dit anteriorment, el canal Súper3 comparteix la programació amb el canal 

cultural de TVC, el 33. Els nens i nenes de Catalunya poden començar a veure 

continguts infantils a partir de les 6 del matí i fins les 21:30 hores aproximadament que 

és quan comença a emetre el Canal33. Però quina és la programació que ofereix 

Súper3? En total són 47 els programes i sèries que estan en graella emetent-se 

actualment, distribuïts en diverses franges horàries. Val a dir que la programació canvia 

si és de dilluns a divendres o si és de cap de setmana. De dilluns a divendres trobem 

els continguts organitzats per edats, mentre que al cap de setmana la majoria d’ells són 

aptes a tots els públics.  

Si en centrem en la programació de dilluns a divendres, observem que les sèries que 

s’emeten a primera hora del matí i a primera hora de la tarda estan dirigides a nens i 

nenes que es troben en edat preescolar o en cicles infantils. Exemples d’aquests 

continguts són La Vaca Connie, L’Hora del Timmy o Dora l’exploradora, en horari de 

matí; i Raa Raa, el lleo escandalós; Bola & Bill o Lulú Brum Brum, en el torn de tarda. 

08:40-

08:55 

O meu amigo xigante 

08:55-

09:20 

Os defensores dos 

soños 

09:20-

09:50 

Os Crumpets 

09:50-

12:00 

As bólas máxicas 

http://www.crtvg.es/tvg/programacion
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En canvi, si ens fixem en les franges del migdia i nit estem davant de sèries pensades 

per a nens i nenes de 7 anys o més, com és el cas de Shin Chan, El Detectiu Conan, 

Bola de Drac GT o Codi: Lyoko. Finalment, pel que fa als continguts de cap de setmana, 

aquests van dirigits a tots els públics: des de El Petit Nicolás i Olivia, emesos al matí, 

passant per Geronimo Stilton i Els pingüins de Madagascar, al migdia, i acabant amb El 

Petit Príncep i Zoom el dofí màgic, a la nit. No obstant, sí que es reserven pel torn de nit 

aquelles sèries que estan dirigides a infants més grans com per exemple les aventures 

de Tom i Jerry, pensades per nens i nenes majors de 7 anys.  

Ara que tenim una idea de com està organitzada la programació de Súper3, convé fixar-

nos en quins són els macro gèneres que inunden la graella televisiva. El macro gènere 

que més abunda és l’entreteniment, concretament 46 dels 47 programes i sèries es 

basen en l’entreteniment i només 1, L’InfoK, és informatiu. A primera vista sembla 

impensable que un canal que emet més de 12 hores de programació infantil, no dediqui 

més espais a la informació per a nens i nenes; doncs és així. El que si fa Súper3 és 

jugar amb el gènere de l’infoentreteniment, és a dir informar d’una manera divertida i 

amena per aconseguir captar l’atenció de l’espectador. No obstant, d’aquests 46 

continguts, únicament 4 pertanyen a aquest gènere: El Mic i els seus amics, Fish & 

Chips, La Família del Súper3 i Rat Rank. Tota la resta s’inclourien dins del gènere infantil 

basats exclusivament en l’entreteniment.  

Gràfic 2 Gèneres principals de Súper3 

 

Font: elaboració pòpia 

Hem dit que infoentreteniment consisteix en informar d’una manera lúdica, però a què 

es refereix exactament aquest concepte? Nereida Carrillo a “Infoentretenimiento: El 

formato imparable de la era del espectáculo” (2013) ens dóna una definició: “El 

89%

2%
9%

Entreteniment Informatiu Infoentreteniment
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periodismo ha evolucionado desde la priorización de la información a la incorporación y 

la puesta en valor de características propias y definitorias del entretenimiento. Este 

matrimonio, a veces bien avenido y otras de convivencia difícil, es lo que conocemos 

como infoentretenimiento, un género híbrido que hoy domina el periodismo.” Per la seva 

banda, Daya Kishan Thussu a “News as entertainment: the rise of global infotainment” 

proporciona una explicació més neutra:  

“Defino el infoentretenimiento global como la globalización del estilo 

estadounidense de periodismo guiado por la televisión comercial que prioriza las 

noticias blandas privadas – sobre famosos, crimen, corrupción y violencia – y las 

presenta como una forma de espectáculo, en detrimento de las noticias sobre 

política y asuntos ciudadanos y públicos” (Thussu, 2007)  

Un cop tenim clar el concepte, com podem afirmar que aquests programes fan 

infoentreteniment? 

Per exemple, en el cas de Fish & Chips, aquest és un concurs on competeixen dues 

escoles per endur-se el premi del programa: ballen, canten, s’embruten, resolen 

enigmes; però sobretot, s’ho passen bé. La gràcia està en què les proves estan en 

anglès i serveixen per millorar el coneixement dels nens d’aquesta llengua, tant dels que 

participen al programa com dels que estan a casa. Per altra banda, en La Família del 

Súper3 s’expliquen les aventures d’uns personatges vinguts del món dels dibuixos 

animats, però un element important és que interactuen amb l’espectador. Li ensenyen 

hàbits saludables i bones conductes, aprenen a construir invents i altres manualitats, 

coneixen el món de la natura, entre altres aspectes. Una cosa semblant passa amb El 

Mic i els seus amics: aquest programa explica el dia a dia d’un nino de llana, El Mic, i el 

seu amic, Cincsegons. Cançons, contes, endevinalles i moltes històries més són les que 

s’hi poden trobar. I finalment, el Rat Rank és un rànquing musical on es mostren els 

videoclips més escoltats de la setmana i els vídeos més divertits que hi ha a les xarxes. 

El que fan aquests programes és proporcionar un seguit de coneixements a 

l’espectador, que a simple vist poden ser avorrits, d’una manera divertida i amena.  

No obstant, encara que hi hagis pocs programes i sèries que destinin un part del seu 

temps a la informació, sí que n’hi ha més que volen tenir una finalitat educativa. Quan 

diem finalitat educativa, ens referim a què proporcionen un seguit de coneixements i 

valors que els nens i nenes poden aplicar en el seu dia a dia i contribuiran en el seu 

desenvolupament cognitiu i social. Analitzant la programació, observem que 22 dels 47 

continguts que s’emeten sí que tenen com un dels seus objectius aquesta finalitat 

educativa. Per tant podem afirmar que això en representa gairebé la meitat. Alguns 
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exemples són Doraemon, La Supermots, Dora l’Exploradora, L’Hora del Timmy, Les 

Tres Bessones, Olivia, Els germans Kratt... En totes sèries es transmeten una sèrie de 

valors com ara l’amistat, la cooperació, el respecte, la solidaritat, la tolerància, etc., que 

tot nen i nena en edat escolar ha de tenir presents. A més també es mostren conductes 

que es poden aplicar i d’altres que no. Saber donar les gràcies, aprendre a disculpar-se, 

respectar els companys, col·laborar en les tasques domèstiques o ser solidari en són un 

bon exemple.  

Gràfic 3 Finalitat dels continguts de Súper3 

 

 

 

 

 

 

 

Font:elaboració pròpia 

Hem parlat de finalitats, públics, freqüències d’emissió, gèneres, etc., i què en podem 

dir dels formats i les temàtiques? Per una banda, el format més recorrent que hi ha al 

Súper3 són les sèries de dibuixos animats, concretament n’hi ha 42. Els 5 continguts 

restants fan referència al concurs Fish&Chips, a l’informatiu InfoK i als magazines El Mic 

i els seus amics, La Família del Súper3 i Rat Rank; uns formats que casualment són els 

que coincideixen amb el gènere d’infoentreteniment. I pel que fa a les temàtiques, la 

més generalitzada és la d’aventures. Alguns exemples són: Paquets del Planeta X, Ella 

Bella Bingo, Vicky el Viking, Els Pingüins de Madagascar o Prodigiosa: Les aventures 

de Ladybug i Gat Noir. En menor mesura trobem les sèries on un dels temes principals 

és la màgia o la vida quotidiana. Doraemon o Codi: Lyoko són una mostra de les màgia; 

mentre que Bola&Bill i Olivia, fan referència a les de la vida quotidiana.  

47%

53%

Educativa Lúdica
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Font: elaboració pròpia 

Gràfic 5 Temàtiques recurrents de Súper3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

Finalment és important destacar qui fa la producció d’aquestes sèries i programes. 11 

dels 47 continguts que s’emeten al Súper3 són els que tenen producció pròpia. Més 

enllà de les 5 sèries i programes basats en l’infoentreteniment i produïts per Televisió 

de Catalunya, les sèries La Vaca Connie, Les Tres Bessones, Una Mà de Contes, Emma 

i Guiu, Mölang i El Petit Príncep són les altres que tenen producció pròpia. La resta de 

sèries són produïdes en altres països i el que fa TVC és comprar-ne els drets i posar-hi 

un doblatge en català. Estats Units, Japó, França i Alemanya són els principals països 

productors.  

 

89%

7%
2%2%

Sèrie Magazines Informatiu Concurs Comèdia

35%
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11%

14%

11%
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1%

1%
1%

Aventures Diversió Vida quotidiana

Aprenentatge Màgia Policíaca

Ciència i Tecnologia Musical Contes

Terror

Gràfic 4 Formats habituals de Súper3 
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Gràfic 6 Tipus de producció a Súper3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

2. Clan TV 

El segon canal analitzat és Clan TV, l’únic canal de la televisió pública espanyola que 

emet programació infantil i juvenil les 24 hores. És important remarcar programació 

infantil i juvenil ja que no tota la programació és apta per a nens i nenes. El canal infantil 

de Ràdio Televisió Espanyola comença a emetre continguts infantils a partir de les 3 de 

la matinada amb Las nanas de Clan, un programa on s’ofereixen cançons de bressol 

acompanyades amb imatges plenes de color i fantasia; i és fins les 21:30 hores 

aproximadament fins quan dura la programació infantil. A partir d’aquesta hora és quan 

s’emeten sèries i programes destinades a un públic major de 12-14 anys com per 

exemple són 100 cosas que hacer antes de irme al insti, Victorius, Big Time Rush o Las 

Hathaways entre fantasmas. La majoria d’aquests continguts acostumen a ser 

comèdies/sitcoms. Però centrant-nos en el terreny que ens importa que és la 

programació infantil, Clan TV ofereix als nens i nenes espanyols un total de 34 sèries i 

programes.  

Com passava en el cas del Súper3, la programació que s’emet no és la mateixa de 

dilluns a divendres que al cap de setmana. La diferència que hi ha amb el canal infantil 

de Televisió de Catalunya és que Clan TV aprofita continguts que ofereix durant la 

setmana per emetre’ls el dissabte i el diumenge. És a dir, observant la graella de Súper3 

veiem que les sèries de dilluns a divendres eren unes, mentre que les del cap de 

setmana eren unes altres; i això no passa amb Clan TV. No obstant, un punt en comú 

que tenen és que la programació de dilluns a divendres està també organitzada en 

24%

76%

Pròpia Externa
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funció del públic al qual va destinada, i la del cap de setmana està dirigida a tots els 

espectadors. Anem a veure quins són aquests continguts i com estan distribuïts:  

Començant per la programació de la setmana laboral, trobem que les sèries que 

s’emeten a primera hora de les franges de matí (06:00-13:00) i de tarda (16:00-20:00) 

estan dirigides a nens i nenes que tenen menys de 4-5 anys. Alguns exemples 

d’aquestes sèries són els Twirlywoos, els Teletubbies i La Patrulla Canina, si parlem del 

matí; o Thomas y sus amigos i la Peppa Pig, si ens referim a la tarda. Tot i així, a mesura 

que avança la franja horària, tant de matí com de tarda, la programació va adaptant-se 

a públics més grans, concretament de fins a 7 anys. Els Super Wings, Blaze y los 

Monsters Machines, Caillou i El pequeño reino de Ben y Holly en són una mostra. I si 

ens fixem en els torns del migdia i de la nit, els continguts ja estan orientats a un públic 

major de 7 anys, com és el cas de Tom y Jerry, Bob Esponja i Henry Danger. I ara si 

observem la programació del cap de setmana, aquesta, com hem dit anteriorment, la 

poden veure tots els nens i nenes ja que és apta per a tots els públics. Mike el Caballero, 

Pocoyó, Caillou, La Doctora Juguetes, Bing i Los Octonautas són algunes de les sèries 

que hi ha a la graella.  

Fent referència als macro gèneres i gèneres principals de Clan TV, podem afirmar que 

només n’hi ha un, i aquest és l’entreteniment. RTVE decideix centrar tota la programació 

infantil en l’entreteniment i no dedicar cap espai a la informació per a nens i nenes, com 

si fa l’Info K a Catalunya. Val a dir que l’Info K és l’únic precedent que hi ha a tot l’estat 

espanyol. Per tant, les 34 sèries que emet Clan TV tenen com a funció principal 

entretenir, però alguna d’elles juga amb el gènere de l’infoentreteniment? La resposta 

és sí, i ho veiem en únic cas, Los Lunnis de leyenda: la cantant Lucrecia, acompanyada 

dels ninots anomenats Lunnis, va explicant històries i llegendes de la cultura espanyola. 

Figures referents com Sant Jordi, Quevedo, Aníbal, Cervantes, el Cid, entre altres, són 

alguns dels que apareixen en els episodis. Tots aquests moments estan complementats 

amb una peça musical interpretada per Lucrecia.  
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Gràfic 7 Gèneres principals de Clan TV 

 

Font: elaboració pròpia 

Tot i que RTVE opti 100% per l’entreteniment, això no vol que les seves sèries infantils 

no transmetin valors i bones conductes als nens i nenes, és a dir, algunes d’elles tenen 

una finalitat educativa. Concretament, 16 d’aquestes sèries tenen com un dels seus 

objectius principals aquest fi, una dada que representa gairebé la meitat de la 

programació de Clan TV. Teletubbies, La Patrulla Canina i Thomas y sus amigos són un 

bon exemple d’aquest tipus de continguts. En primer lloc, els Teletubbies és una sèrie 

que està orientada als bebès i nens en edat preescolar i que té com objectiu 

acompanyar-los en els seu aprenentatge. L’amistat, la cooperació i la diversió són 

alguns dels valors que estan molt presents i que tot nen i nena ha de tenir en compte. 

En segon lloc, tenim La Patrulla Canina: aquesta és una sèrie protagonitzada per 8 

gossos i un nen que els dirigeix; la seva missió és resoldre els problemes que sorgeixin 

a la ciutat i evitar el caos i el descontrol. El treball en equip és el principal missatge que 

es desprèn de La Patrulla Canina. I finalment, hi ha Thomas y sus amigos, una sèrie 

que narra les aventures d’una locomotora. Amb ella, els nens i nenes aprenen lliçons 

sobre la importància de l’amistat, el joc net i la col·laboració entre uns i altres per superar 

els obstacles.  
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Gràfic 8 Finalitat dels continguts de Clan TV 

 

Font: elaboració pròpia 

Un altre punt a tenir en compte és el tipus de formats pels quals opta RTVE. El format 

principal que observem en la seva graella televisiva són les sèries de dibuixos animats, 

per ser més exactes 32 dels 34 continguts oferts per Clan TV tenen aquest format; els 

dos restants són un programa d’entreteniment – magazine, Los Lunnis de leyenda, i una 

comèdia de superherois, Henry Danger. Aquest últim està dirigit també a un públic 

infantil i explica les aventures d’un noi que es converteix en l’ajudant del superheroi 

Capità Ray. Respecte les temàtiques més abundants, els continguts plens d’aventura i 

diversió són els més nombrosos. Miles del Futuro, Sam el bombero i Sherlock Yack, zoo 

detective són un exemple d’aquestes sèries d’aventures i diversió. I finalment, els altres 

continguts més abundats són aquelles sèries que tracten de la vida quotidiana i 

contribueixen en l’aprenentatge del públic, com és el cas de Peppa Pig, Megaminimals 

i Juan y Tolola.  

Gràfic 9 Formats habituals de Clan TV 
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Gràfic 10 Temàtiques recurrents de Clan TV 

 

Font: elaboració pròpia 

Per acabar, ens queda parlar dels productors d’aquestes sèries infantils de Clan TV. 

Únicament 5 dels 34 continguts que ofereix aquest canal són de producció pròpia: 

Megaminimals, Super Wings, Pumpkin Reports, Los Lunnis de leyenda i Las nanas de 

clan són els privilegiats. La resta de sèries estan produïdes per altres països a excepció 

de Yoko que està produïda per Rússia i Espanya.  

Gràfic 11 Tipus de producció a Clan TV 

 

Font: elaboració pròpia 
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3. Xabarín Club 

Xabarín Club és l’últim canal analitzat i aquest varia una mica dels altres dos. En primer 

lloc, comparteix graella televisiva amb el canal TVG2 on a banda dels continguts infantils 

s’emeten informatius diaris i programes esportius. Això provoca que no pugui destinar 

un canal exclusiu a la programació infantil i es centri principalment en oferir continguts 

en les franges establertes pel Codi d’Autoregulació sobre continguts televisius i infància 

de l’any 2002 i per la Llei General de Comunicació Audiovisual del 2010.  Aquest és el 

segon motiu que fa Xabarín Club diferent. Concretament, la Corporació de Ràdio i 

Televisió de Galícia emet programes i sèries infantils de 07:00 a 09:30, de 13:15 a 15:00 

i de 17:30 a 21:00 de dilluns a divendres, de 08:00 a 14:45 els dissabtes, i de 08:00 a 

12:00 els diumenges. Un cop feta la introducció, anem a observar quina és la 

programació què ofereix i quines característiques té:  

En total Xabarín Club emet 19 sèries i programes infantils, un xifra més baixa si la 

comparem amb Súper3 i Clan TV; tot i que també s’ha de tenir en compte que disposa 

de menys hores d’emissió. Analitzant tota la graella televisiva, observem que la 

programació és semblant tots els dies de la setmana, l’únic que varia és que al cap de 

setmana s’inclouen algunes sèries diferents de les que s’emeten de dilluns a divendres; 

podríem afirmar que l’organització és semblant a la de Clan TV, és a dir, no hi ha uns 

continguts expressos per la setmana laboral i uns altres pel cap de setmana. Però i totes 

aquestes sèries són aptes per tots els públics? La resposta és no i ara ho comprovem: 

les franges de matí i de tarda estan destinades a tot tipus de nens i nenes; no obstant, 

les sèries que s’emeten a primera hora de cada franja estan pensades per a infants en 

edat preescolar. Alguns exemples d’aquestes sèries són Kikoriki, Las Aventures de 

Minchi, Caracois, Os Bolechas i Raa Raa o leonciño rebuldeiro. És important destacar 

que molts dels continguts que es poden veure al matí també s’emeten a la tarda.  

Pel que fa a la programació del migdia i de la nit, aquesta està destinada a un públic 

més adult, concretament a partir de 7 anys: O meu amigo xigante, As bolas mágicas, 

Shin Chan i Os defensores de soños, en són un exemple. I respecte els continguts del 

cap de setmana, aquests estan pensants perquè puguin ser vistos per tots els nens i 

nenes de Galícia sense tenir en compte la seva edat. Olivia, O cordero Shaun, 

Doraemon, Turbo Fast i Yakari són algunes de les sèries que s’ofereixen.  

Centrant-nos en analitzar els gèneres que inunden a la graella televisiva de Xabarín 

Club, un cop més i amb poca sorpresa, les 19 sèries que s’emeten tenen l’entreteniment 

com a objectiu principal obviant la transmissió d’informació per als nens i nenes de 

Galícia. En aquest cas, tampoc trobem cap contingut que jugui amb l’infoentreteniment 
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per tal d’informar al públic infantil d’una manera divertida i amena. El que sí veiem és 

que la CRTVG prioritza en gairebé la meitat dels seus continguts proporcionar un seguit 

de valors, bones pràctiques i models de conducta per als nens i nenes que es troben en 

edat preescolar o escolar. Concretament són 9 les sèries que tenen aquesta finalitat 

educativa, més enllà del seu fi principal que és l’entreteniment. Caracois i Os Bolechas 

són un bon exemple de sèries educatives:  

Gràfic 12 Gèneres principals de Xabarín Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

Gràfic 13 Finalitat dels continguts de Xabarín Club 

 

Font: elaboració pròpia 

Caracois és una sèrie pròpia de Galícia, realitzada amb la tècnica stop-motion i dirigida 
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relacions infantils des de la perspectiva d’uns animalons de jardí. La manera com viuen 
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i es relacionen, els jocs que realitzen, les seves aventures i conflictes són alguns dels 

temes que hi ha en aquesta sèrie. Un element important de Caracois és els valors que 

transmet per contribuir al desenvolupament del públic infantil: la solidaritat, el treball, 

l’amor, les pors, els perills... en són una mostra. I per altra banda, Os Bolechas és una 

sèrie protagonitzada per 6 ninots, que són germans, i el seu gos que narra les aventures 

i els obstacles que els hi van passant a diversos llocs com són l’escola, la llar d’infants, 

el parc, la platja, etc. Però sobretot, l’element educatiu està en que Os Bolechas 

contribueix a la difusió i formació de la cultura gallega i a potenciar la diversió a les 

escoles i les llars d’infants.  

I què en podem dir dels formats i de les temàtiques? Per una banda, el format 

generalitzat en tota la graella és la sèrie de dibuixos animats, tal com passava amb TVC 

i RTVE. Exemples d’aquest tipus i que no haguem esmentat serien Rántaro o ninja 

pequeno, Academia de titáns i Yakari. I per altra banda, les temàtiques més recurrents 

són la d’aventures i la de la vida quotidiana: Dragon Ball 7 Kai, A tableta máxica i Os 

defensores dos soños són una mostra de les sèries d’aventures; i Olivia, Os Bolechas i 

Os Crumpets són un exemple de les sèries on la vida quotidiana és l’ingredient principal.   

Gràfic 14 Formats habituals de Xabarín Club 
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Gràfic 15 Temàtiques recurrents a Xabarín Club 

 

Font: elaboració pròpia 

Un cop hem fet un dibuix de com està organitzada la programació infantil de Xabarín 

Club fent referència als formats, als gèneres, a les temàtiques, a les finalitats, etc., no 

ens podem oblidar de la producció d’aquestes sèries. El canal infantil de Galícia és el 

que més sèries amb producció pròpia té en comparació amb Súper3 i Clan TV, en total 

7 de les 19 sèries que emet. Una xifra que representa més d’un terç de tota la seva 

programació. Aquestes sèries amb producció pròpia són: As aventuras de Minchi, 

Kikoriki, A tableta máxica, Os defensores dos soños, Caracois, Os Bolechas i Os 

Crumpets; la resta de continguts són de producció aliena.  

Gràfic 16 Tipus de producció a Xabarín Club 

 

Font: elaboració pròpia 
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VI. ANÀLISI DE LES SÈRIES ANALITZADES 

En aquest cas farem un anàlisi específic de 6 sèries infantils, 2 de cada canal de 

televisió. Amb aquest estudi, podrem ampliar si tenen finalitat educativa o no, saber 

quins són els valors que es transmeten, quin objectiu tenen les sèries, comprovar si 

apareixen estereotips o no i constatar si s’incita a la violència o al consum de drogues 

com l’alcohol o el tabac. Bàsicament és fer-nos una idea del missatge, objectiu i finalitat 

que persegueix cada sèrie. El que hem fet és seleccionar una sèrie amb finalitat 

educativa i una no de cada cadena i el resultat ha estat el següent: 

Taula 10 Sèries infantils analitzades 

 Finalitat educativa Finalitat lúdica  

Súper 3 La Supermots El Show de Tom i Jerry 

Clan TV Los Superminihéroes Bob Esponja 

Xabarín Club Kikoriki Shin Chan 

Font: elaboració pròpia  

Per què hem triat aquests continguts i no uns altres? Després d’analitzar les tres graelles 

de programació i determinar quines sèries eren educatives i quines de purament 

entreteniment, es va fer una selecció a l’atzar en funció de la descripció de l’argument 

que apareixia a la pàgina web de cada programa.  

Per poder realitzar aquest anàlisi s’han tingut en compte aquestes variables: gènere 

infantil, temàtica, contingut educatiu,  conductes disruptives, violència, sexe, llenguatge 

inapropiat, estereotips femenins, estereotips masculins, constitució, nivell de poder, 

aspiracions de futur, consum de drogues, origen, tipus de conducta, tipus de feina, 

mentalitat, orientació sexual, nivell d’estudis, estat civil, participació, valors positius i 

valors negatius.  

 

1. Sèries amb finalitat educativa 

1.1. La Supermots 

La Supermots és una sèrie de dibuixos animats que emet de dilluns a divendres el Canal 

Súper. L’objectiu principal d’aquesta proposta és ensenyar a l’espectador diverses 

paraules que segurament encara no coneix, paraules com lleial, tribut, fracassar, valorar, 

engolir i defensar són alguns dels mots que apareixen en els capítols. A través d’una 

forma divertida i entretinguda, la sèrie aconsegueix educar als nens i nenes. L’argument 

de La Supermots és que aquest personatge prové del Planeta Lèxic i ha vingut a lluitar 
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contra els delinqüents de la terra i aconseguir establir-hi la pau, i això ho fa amb l’ajuda 

del seu amic, el capità Galtes. L’atac d’uns robots gegants, el robatori de tot el formatge 

de la ciutat, els intents de robatori en un museu d’història o l’aparició de monstres són 

algunes de les situacions a les quals ha hagut de fer front aquesta superheroïna.  

La dinàmica de cada capítol és la mateixa: a l’inici es presenten les dues paraules que 

s’aprendran i tot seguit comença la història; en cada capítol passa una cosa diferent, és 

a dir, no hi ha relació entre uns i altres. A mesura que avança l’argument, van apareixent 

les dues paraules diverses vegades i aleshores és quan La Supermots o el mateix 

narrador n’expliquen el significat de manera clara i entenedora. Per tant, aquesta sèrie 

té una doble finalitat: per una banda educar als espectadors, i per altra, entretenir-los. 

Però per què diem que és educativa? 

En primer lloc perquè en cada capítol s’aprenen dues paraules bàsiques i 

imprescindibles pel vocabulari dels nens i nenes de la nostra societat. I en segon lloc 

perquè es transmeten una sèrie d’habilitats també de coneixença vital. Aquestes 

habilitats les podríem dividir en tres categories: socials, cognitives i manuals. Pel que fa 

a les socials, trobem totes aquelles que ajuden a l’individu a relacionar-se com són saber 

donar les gràcies, aprendre a disculpar-se, expressar els sentiments en els moments 

oportuns, cooperar els uns amb els altres, i resoldre els conflictes. Aquesta última agafa 

especial importància a la sèrie ja que en tots els capítols, La Supermots aconsegueix 

derrotar els malvats i solucionar els problemes. Respecte les cognitives, observem la 

capacitat de definir i descriure. La presència d’un narrador a la sèrie fa que s’utilitzin 

abundants adjectius i això ajuda als nens i nenes a enriquir el seu vocabulari, però 

sobretot a aprendre a descriure les coses. I finalment, pel que fa a les manuals, aquestes 

són menys presents en la sèrie però tenim un exemple que és les tasques de la casa 

(netejar el jardí, ordenar la sala, ajudar a cuinar...). D’aquesta manera, el públic també 

pot veure i aprendre com es fan aquestes coses.  

No obstant, també trobem alguns aspectes que repercuteixen negativament en La 

Supermots. En cada episodi hi ha nombroses conductes disruptives que poden ser un 

mal exemple pels nens i nenes que estan mirant-ho. Voler aconseguir-ho tot fent el que 

sigui (robant, manipulant, enganyant...), estar jugant sempre als videojocs, destruir 

mobiliari urbà, mostrar la importància dels diners, etc., són algunes de les conductes 

que apareixen en la sèrie. Els valors que es transmeten són l’avarícia, l’egoisme, la 

crueltat, la malícia, la gelosia, la ràbia, la deshonra..., tots ells valors negatius. Tot i així, 

els personatges que fan aquests actes són presentats com a dolents i sempre acaben 

rebent el seu càstig. També està bé que el públic pugui conèixer quines són les 
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conductes mal fetes i que no s’han de realitzar, però sempre deixant-ho molt clar i 

remarcant-ho.  

Arran d’aquestes situacions, els episodis de violència també son presents en la sèrie 

com ara robots destrossant el mobiliari urbà de la ciutat o baralles entre els dolents i La 

Supermots. No obstant, en cap moment s’utilitza llenguatge inapropiat que pugui ser 

usat pels nens i nenes. Amb aquests moments violents, passa el mateix d’abans: tots 

són qualificats com a inapropiats.  

És important fer especial menció a la protagonista, La Supermots. El seu personatge és 

presentat com una noia independent que sempre aconsegueix vèncer als delinqüents i 

portar la pau a la seva ciutat. El fet que sigui una noia és un element a remarcar ja que 

normalment tots els superherois acostumen a ser nois, i amb això s’aconsegueix situar 

la figura de la dona més enllà dels estereotips tradicionals i fer que els nens vegin que 

existeixen tant superherois com superheroïnes. Aquesta ruptura amb els estereotips 

femenins va més enllà de la protagonista i es veu reflectit en la seva família quan el pare 

i els fills contribueixen en les tasques domèstiques i no és una feina assignada a la mare. 

Tot i així, també observem algun estereotip tradicional com és el del cap de la feina. En 

nombrosos episodis apareix un personatge malvat “El senyor Puiggrós” on tracta de 

manera inadequada als seus treballadors humiliant-los i aprofitant-se d’ells. A més, amb 

aquest personatge s’associa que el màxim representant d’una empresa és un home.  

Per altra banda, en La Supermots es transmeten infinits valors positius que són 

importantíssims per al desenvolupament social dels nens i nenes. Alguns d’aquests 

valors són l’amistat, la família, el respecte, la tolerància, la cooperació i la superació. En 

cada episodi podem veure com gràcies a la cooperació i a l’amistat sempre es poden 

resoldre els conflictes per molt difícils que siguin, i això es veu reflectit amb la connexió 

que tenen La Supermots i el Capità Galtes. Un aspecte molt positiu de la sèrie és la 

multiculturalitat i la pluralitat de persones. Persones de diverses ètnies, de diferents 

constitucions i amb nivells de poder diferenciats apareixen al llar dels capítols. D’aquesta 

manera es llança el missatge que per molt que siguem diferents els uns amb els altres 

tots som iguals, ens hem de respectar i saber-nos-hi relacionar.  

Altres aspectes a mencionar d’aquesta sèrie són els continguts sexuals. En cap moment 

trobem escenes sexuals ni es fan mencions als diferents tipus d’orientació sexual més 

enllà de les famílies tradicionals que són les que hi apareixen representades. Aquestes 

famílies acostumen a presentar-se amb un cert de nivell de poder, amb un alt nivell 

d’estudis i amb unes feines qualificades. Sí que veiem per això com es fa referència al 

sentiment de l’amor quan el germà de la protagonista es mostra totalment enamorat de 
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la superheroïna, la Supermots. Finalment, tampoc apareix ni s’incita al consum de 

drogues com podrien ser el tabac o l’alcohol.  

 

1. 2. Los Superminihéroes 

En aquest cas, la sèrie analitzada de Clan TV és Los Superminihéroes que s’emet també 

de dilluns a divendres. Aquesta sèrie vol mostrar com els defectes de les persones es 

poden convertir en una cosa positiva i de gran utilitat, però sobretot vol transmetre la 

idea que ens hem d’acceptar tal i com som. Els protagonistes de Los Superminihéroes 

són animals d’uns 10 anys, aproximadament, als quals els hi passa un seguit 

d’aventures, que ben segur podrien equiparar-se a la vida real. L’aspecte a destacar és 

que cadascun d’aquests té un defecte o diferència que fa sentir-los diferents i 

incompresos per la resta de companys i companyes. A més, aquest defecte és utilitzat 

com a objecte de burla. A través de les històries diàries, la sèrie té per objectiu demostrar 

a l’espectador que els defectes es poden superar o utilitzar-los en benefici propi.  

Cada capítol és diferent: al principi se’ns presenta un personatge amb un defecte del 

qual tots els seus amics se’n riuen, situació que provoca la tristesa i desolació de 

l’afectat. El que ningú s’espera és que en un moment determinat de l’episodi, aquest 

defecte es converteix en un súper poder que li permetrà beneficiar-se’n. A partit d’aquest 

moment, tothom admira el personatge afectat i l’ajuden a superar el defecte. Un cop s’ha 

assumit, el súper poder desapareix i l’animal en qüestió torna a la normalitat. D’aquesta 

manera, s’ensenya que no ens hem de riure de les persones que tenen un problema o 

alguna cosa diferent; sinó que el que hem de fer és acceptar-ho i saber treure’n les 

coses positives. Quan s’acaba l’episodi, apareix el personatge donant uns consells a 

l’espectador en relació al defecte tractat i a com es pot superar. Ho exemplifiquem amb 

un exemple:  

En un dels capítols analitzats, apareix el personatge és el “Supercopión”. Aquest sempre 

imita les conductes i els actes dels seus companys copiant-los-hi la roba, fent els 

mateixos gestos, tenint els mateixos gustos, etc. Això és una situació que molesta als 

seus amics i fa que es riguin d’ell perquè no té personalitat, segons diuen a l’episodi. De 

cop i volta el Supercopión adopta el súper poder de transformar-se en la persona que 

vulgui agafant-li la mà. Després de fer-ho en nombroses ocasions, s’adona de la 

importància que té acceptar-se i estimar-se a un mateix; fins i tot hi ha un moment que 

no pot tornar al seu cos original i fa l’impossible per poder recuperar-lo. Finalment, el 

poder desapareix i Supercopión deixa d’imitar als seus amics. Al final dóna uns consells 

als nens i nenes i els diu que s’han de voler tal com som amb les seves virtuts i els seus 
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defectes. Altres personatges que surten en la sèrie són el “Superchivato”, el 

“Supercovardica”, el “Supermaliento”, el “Superfideo”, entre altres.  

Per tant un cop més estem davant d’una sèrie de dibuixos animats que utilitza 

l’entreteniment per educar als espectadors. A banda del missatge d’acceptació i 

superació dels propis defectes i pors, a Los Superminihéroes també es transmeten un 

seguit d’habilitats socials que complementen la seva finalitat educativa. Adonar-se que 

un s’ha equivocat, saber acceptar els càstigs, aprendre a demanar perdó, resoldre 

conflictes i problemes, però sobretot, aprendre a estimar-se són algunes d’aquestes 

habilitats que poder contribuir a potenciar les relacions socials dels nens i nenes que 

estan mirant la sèrie. A més a més, també s’utilitzen nombroses paraules i adjectius que 

enriquiran el seu vocabulari.  

Els valors que transmet aquesta sèrie són importantíssims per l’espectador i de vital 

utilització en el seu dia a dia. Arran del missatge que tots som iguals i ens hem d’acceptar 

tal com som, valors com l’amistat, la superació, la cooperació, el respecte, la veritat, la 

tolerància i l’empatia estan presents en cada episodi. Però si haguéssim de triar els tres 

valors cabdals de Los Superminihéroes, aquests serien: superació, cooperació i 

empatia. Superació perquè s’aconsegueix superar el defecte i acceptar-lo, cooperació 

ja que els amics contribueixen en aquest procés; i finalment empatia perquè permet 

posar-se a la seva pell i observar com se senten les altres persones. 

Per altra banda, també hi trobem alguns punts negatius. En primer lloc es poden 

observar en algun episodi escenes de baralles i discussions mentre alguns personatges 

es riuen de l’animal que té el defecte. Tot i així, no hi ha moments de violència explícita 

on es peguin els uns amb els altres. I en segon lloc, es poden observar altres conductes 

disruptives que han de ser vistes com a inapropiades en tot moment per l’espectador. 

Alguns exemples d’elles són riure’s dels companys per ser diferents, excloure’ls, 

insultar-los i menysprear-los, culpar de tot a una persona... D’aquesta manera s’estan 

transmeten valors negatius com la crueltat, la discriminació, el rebuig, la humiliació i el 

menyspreu. No obstant, queda clar en tot moment que aquestes situacions són 

incorrectes i a mesura que avança l’episodi, els personatges reconsideren les seves 

accions i s’adonen dels erros comesos.  

Un aspecte en comú amb La Supermots és que en Los Superminihéroes, tots els 

personatges són animals diferents amb característiques totalment oposades. Aquest fet 

reforça la idea que hem d’aprendre a respectar-nos els uns als altres i a acceptar-nos 

tal i com som, ja que com afirma la sèrie “tots som especials a la nostra manera, és 

indiferent com siguem, l’important és que ens estimem”. Podem veure des d’un porc 
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prim, a un hipopòtam obès passant per un gos amb la cara molt gran i un ànec de color 

verd que sempre plora.   

Finalment, en la sèrie no es fa referència a altres aspectes com estereotips, nivell 

d’estudis o de poder, continguts sexuals ni consum de drogues. Comparant amb la sèrie 

analitzada del Súper3, Los Superminihéroes tenen una estructura més simple, és a dir, 

se centren en el seu missatge i no donen més voltes a desenvolupar un argument més 

complet. Això no significa que sigui millor o pitjor, l’important és que aconsegueix 

transmetre el seu objectiu.  

 

1.3. Kikoriki 

Finalment tenim la sèrie de dibuixos animats Kikoriki del canal Xabarín Club. Aquesta 

podríem afirmar que és la més simple en quant a contingut i aparença. L’argument gira 

al voltant d’un grup d’amics que viuen en un bosc i han de fer front i resoldre un seguit 

de situacions inesperades, unes situacions que podrien passar perfectament a la vida 

real. L’objectiu d’aquesta sèrie es transmetre un seguit de valors, demostrar com es 

poden superar els problemes quotidians i ensenyar a reaccionar creativament i a 

resoldre els moments difícils. Però com ho fan això a Kikoriki?  

La dinàmica és sempre la mateixa: al principi de cada capítol apareixen els personatges 

jugant, assistint a l’escola o fent altres activitats quotidianes del seu dia a dia fins que 

se’ls presenta una situació inesperada. Enlloc de rendir-se i deixar-se guanyar pels 

nervis, les pors i el neguit, tots s’ajunten i decideixen com solucionar el problema. 

D’aquesta manera ensenyen a l’espectador que si ens ajudem i cooperem junts, tot es 

pot arreglar. Alguns exemples d’aquestes situacions són: decidir com penjar una 

fotografia perquè quedi bé a la paret, cuidar la mare d’un dels personatges perquè està 

malalta, salvar un amic que s’ha quedat en una illa deserta, animar a un altre perquè 

està deprimit, etc. Totes aquests moments els resolen de manera conjunta. I aquesta és 

la gràcia de Kikoriki: mostrar la importància de l’amistat i de la cooperació.  

A part d’aquests valors de l’amistat i del suport mutu, també en trobem d’altres com la 

solidaritat, el respecte, la tolerància, el compromís i la família. Però sobretot un valor 

que vol transmetre és el de la igualtat. En Kikoriki apareixen diversos personatges, tots 

ells animals i amb aparences i trets diferents. Alguns dels més destacats són el Jumpy, 

un conill optimista i ple d’energia; l’eriçó Joshi, més tímid i seriós; la truja Pinky, un 

personatge romàntic i somiador; el Fluff, una ovella descuidada i amant de la poesia; 

l’Olga, una mussol obsessionada amb l’homeopatia; l’ós agricultor Berry; i finalment el 
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pingüí Pin, un inventor. Per tant, queda demostrat com les persones diferents poden 

conviure entre elles, respectar-se i estimar-se. I aquest és un dels altres missatges que 

es vol transmetre.  

Amb Kikoriki també estem davant d’una sèrie que juga amb aquesta doble finalitat 

d’educar i entretenir. A través de les aventures d’aquest grupet d’animals es vol 

ensenyar a l’espectador com sempre es poden resoldre les situacions inesperades si 

comptem amb la cooperació dels més pròxims. Algunes de les habilitats socials que es 

transmeten són semblants a les mencionades en les altres sèries però en fem un apunt: 

saber solucionar els problemes, dominar la resolució de conflictes de baix calibre, 

animar als amics, aprendre a donar les gràcies i a demanar perdó, penedir-se de les 

males accions, entre altres conductes bàsiques pel seu desenvolupament social. A més, 

també es potencien els hàbits saludables que els nens i nenes haurien d’adoptar com 

són fer exercici, rentar-se les dents, prendre tot tipus de menjar...  

Un aspecte que fa diferent Kikoriki és que no hi ha cap escena de violència ni de baralla 

entre els personatges; de fet aquest és un dels objectius que es va establir la sèrie un 

cop es va crear, promoure la no-violència i la cooperació entre els espectadors. No 

obstant, sí que en algun moment puntual hi pot haver alguna discussió però aquesta és 

sense importància i no transcendeix. El mateix passa amb els valors negatius, no es fan 

latents en la majoria d’episodis però sí que en algun moment apareixen l’avarícia i 

l’egoisme. Un exemple clar és quan en un capítol els protagonistes van a buscar un 

tresor i fan el possible per trobar-lo i aconseguir-lo, però s’adonen que no és tan 

important el cofre i aprenen a valorar les petites coses.  

Per acabar, un element a remarcar és la identificació amb els personatges i amb les 

situacions que viuen. És possible que un grup d’amics vulguin animar a un altre perquè 

està trist, que busquin la manera de trobar un remei si una mare està malalta, que muntin 

una expedició per anar en busca d’un tresor o que s’uneixen per lluitar contra un enemic 

imaginari. Òbviament Kikoriki està dirigida a nens de 3-6 anys ja que és un argument 

poc consistent per un públic superior als 7 anys, però les històries podrien ser 

completament reals. Per aquest motiu, quan els espectadors vegin la sèrie es poden 

sentir identificats i veure-s’hi reflectits. En aquesta sèrie tampoc es fa menció al nivell 

d’estudis, de feina i poder, ni als estereotips, ni al consum de drogues ni al sexe.  
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2. Sèries amb finalitat lúdica 

2.1. El show de Tom i Jerry 

Hem parlat de tres sèries de dibuixos animats on la finalitat educativa està entre els seus 

objectius principals. No obstant, analitzant les graelles de programació de Súper3, Clan 

TV i Xabarín Club ens adonem que hi ha molts altres continguts que no contemplen 

aquest fi; fins i tot, podríem afirmar que transmeten la funció contrària: no eduquen gens 

a l’espectador i es limiten exclusivament a entretenir-lo a costa del que sigui. 

Començarem amb el canal infantil de TVC i amb El Show de Tom i Jerry, una sèrie que 

narra les aventures d’un gat i un ratolí, Tom i Jerry, i de les malifetes que es fan 

mútuament.  La dinàmica en cada capítol és semblant: apareix el ratolí Jerry fent la 

guitza al gat Tom i com aquest es venja planejant atacs i volent-ho capturar. Tirar-se 

ous a la cara, jugar amb coets i pólvora per fer-se mal, estar constantment pegant-se, 

posar el gat a dins una rentadora... Aquests són alguns dels moments que els nens i 

nenes de Catalunya veuen si consumeixen aquesta sèrie.  

Observant aquestes situacions on la violència física és present en tot moment, podem 

assegurar que la finalitat educativa no apareix per cap banda en els episodis visualitzats. 

Però per què fem aquesta afirmació? En primer lloc, hi ha una transmissió constant de 

valors negatius que poden influir negativament en el desenvolupament social i cognitiu 

del públic infantil. La malícia, la ràbia, la venjança, la crueltat, l’avarícia, la humiliació, 

etc., són alguns dels valors que es desprenen en cada capítol. L’única finalitat que té El 

Show de Tom i Jerry és mostrar com un gat i ratolí es barallen constantment. És 

important mencionar que des del canal Súper3 adverteixen que aquesta és una sèrie 

dirigida a nens i nenes majors de 7 anys. Tot i així, no sóc actes i situacions que un nen 

o nena d’aquesta edat hagi de tenir com a exemple.  

I en segon lloc, es mostren nombroses conductes disruptives que en cap moment s’han 

d’agafar com a referent. Algunes d’aquestes conductes inadequades són les següents: 

veure com Tom observa els errors que ha comès quan ha volgut capturar Jerry i planejar 

com millorar-ho; incitar a la baralla entre els dos protagonistes; riure’s dels altres i gaudir 

mentre fan mal a una altra persona; jugar amb petards; entre altres més.  

Un altre element a destacar de la sèrie és l’enamorament. En Tom cada cop que veu 

una gata guapa i ben vestida sempre hi va al darrere per intentar seduir-la. D’aquesta 

manera s’està mostrant als nens i nenes que l’important és la bellesa i la seducció i 

s’està caient en un dels estereotips més tradicionals. En més d’un episodi, es veu una 

gata maquillant-se i arreglant-se mentre el Tom intenta aconseguir-la. Un altre estereotip 
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que apareix en Tom i Jerry és el de la dona com a mestressa de casa: normalment a la 

sèrie només veiem el gat i el ratolí, però en un parell dels capítols analitzats apareix la 

propietària del gat i aquesta és la mestressa de la casa. Per altra banda, també cal fer 

referència al consum de drogues, concretament de l’alcohol. En un dels episodis, el Tom 

ve de festa amb els seus amics i arriba a casa begut i content després d’haver-s’ho 

passat molt bé. Aquesta conducta no hauria de visualitzar-se en una sèrie infantil ja que 

no ha de ser un exemple pels espectadors.  

No obstant, El Show de Tom i Jerry també té alguns moments positius que també s’han 

de remarcar. Per una banda, la mestressa de la casa és una dona de color. Aquest fet 

significa que des de la sèrie es potencia la multiculturalitat i la diversitat d’ètnies a la 

nostra societat, un aspecte a tenir molt en compte per tots els nens i nenes. I per altra 

banda, hi ha algun episodi en què els protagonistes al final es reconcilien i es fan amics, 

tot i que no duri per molta estona. Això es veu en un capítol on és hivern i fa molt fred i 

el Tom deixa al Jerry a fóra el carrer per fer-li la guitza. Al cap d’uns minuts, reflexiona, 

l’entra a casa i el cuida ja que s’ha posat malalt; un cop recuperat, es posen els dos a 

tocar el piano i a ballar i cantar. Gràcies a aquesta situació, observem que també es 

volen transmetre, de tant en tant, valors positius com l’amistat i l’ajuda mútua.   

 

2.2. Bob Esponja 

I ara és el torn de Clan TV i una de les seves sèries estrelles, Bob Esponja, que s’emet 

diàriament i en diverses franges horàries (tant al matí com al migdia i a la nit). Bob 

Esponja narra les històries d’una esponja de cuina que viu al fons del mar i pren el nom 

de la sèrie i dels seus amics: una estrella de mar, Patricio, i un esquirol anomenat 

Arenita. L’argument principal d’aquests continguts són les malifetes que Bob Esponja i 

els seus amics fan a la resta de personatges de la sèrie, com ara a Calamardo o Don 

Cangrejo, i els problemes que van tenir al llarg dels diversos episodis. Una dada 

significativa és que Ràdio Televisió Espanyola qualifica aquesta sèrie com a no apta per 

a menors de 7 anys davant el contingut poc apropiat que ofereix, un contingut que ara 

analitzarem:  

El principal problema que té Bob Esponja són les accions i conductes que transmeten 

en cada capítol i que poden ser imitades pels espectadors infantils. Potenciar la compra 

de joguines quan les anuncien per la televisió, fer tot el possible per aconseguir una 

cosa, gaudir fent malifetes, incitar al joc en les màquines expenedores, mostrar-se 

contents davant ordres tiranes, no agrair els actes positius... Aquestes són algunes de 

les conductes disruptives que apareixen en els episodis de la sèrie i que en cap moment 
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poden ser preses com a exemple ni com a bona pràctica. No només tenim aquestes 

conductes, sinó que també hi ha accions inadequades pel públic infantil: posar salsa 

picant a un pot de fer bombolles, comprar un control remot per incorporar al cervell, 

espiar als amics, etc.  

Per altra banda, la violència i el llenguatge inapropiat també són dos elements amb certa 

força dins la sèrie. Paraules com “idiota”, “tonto”, “mierda” o “imbécil” són algunes de les 

que es repeteixen en nombrosos episodis de Bob Esponja. I pel que fa a la violència, en 

gairebé tots els capítols veiem escenes on dos personatges discuteixen i es barallen 

arribant a l’agressió física, o observem com gaudeixen destruint mobiliari urbà. Aquests 

moments són percebuts com a graciosos pels infants però no s’haurien d’emetre sense 

cap mena de filtre ja que els nens i nenes en edat escolar imiten moltes de les coses 

que veuen per televisió. És a dir, utilitzen el lema “tot s’hi val, si fa gràcia”.  

Davant d’aquestes conductes i accions disruptives, escenes violentes i paraules 

inapropiades, l’únic que es desprèn són un seguit de valors negatius que no ajuden a 

l’espectador infantil a millorar les seves relacions socials i habilitats cognitives. 

L’avarícia, l’enveja, l’egoisme, la tirania, el pessimisme, la venjança, la competència, 

entre altres, són alguns dels més recurrents en tots els episodis. A més, també trobem 

l’existència d’un dels estereotips masculins més habituals: el del cap explotador. En 

gairebé cada capítol veiem Don Cangrejo, el propietari d’una restaurant de menjar ràpid 

i on treballa Bob Esponja, com explota els seus treballadors i els tracta de manera 

inadequada rient-se d’ells i aprofitant-se.  

Bob Esponja no té una trama al darrere ni un argument definit sinó que va explicant les 

aventures que viuen els seus protagonistes episodi rere episodi. Per aquest motiu no 

sabem gran cosa de les seves vides: no es fa menció al seu nivell d’estudis ni al seu 

nivell de poder ni tampoc es parla del seu estat civil ni mentalitat. Tampoc trobem 

escenes amb continguts sexuals ni moments que incitin al consum de drogues. Un 

aspecte que sí és positiu és que observem que els personatges són animals diversos 

amb diferents constitucions i cadascun amb els seus defectes i virtuts. D’aquesta 

manera es potencia la pluralitat i la diversitat. Tot i així, això és un fet aïllat i Bob Esponja 

és una sèrie impregnada de males conductes i escenes violentes, una sèrie que no 

aporta cap valor educatiu als nens i nenes.  
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2.3. Shin Chan 

Finalment, l’última sèrie analitzada és Shin Chan, una de les sèries infantils més 

conegudes per tots els nens i nenes d’Espanya i que Xabarín Club emet de dilluns a 

divendres. La mala educació, les constants faltes de respecte i un seguit de conductes 

inapropiades són els atributs principals que caracteritzen el seu protagonista, Shin Chan. 

L’argument principal de la sèrie és explicar les històries d’un nen de 5 anys i de la seva 

família (pare, mare i germana petita) i de les aventures que viu amb els seus amics de 

parvulari. Un cop més, la voluntat d’entretenir a l’espectador i fer-li gràcia és l’al·licient 

que hi ha en cada episodi: veure com Shin Chan es maquilla o destrossa la casa són 

alguns dels moments que es poden observar i que volen fer riure al públic. A través 

d’aquestes males conductes es desprenen un seguit de valors negatius que poden 

perjudicar els infants. Estem davant, doncs, d’una sèrie de pur entreteniment on 

l’educació queda completament relegada.  

Per què afirmem que l’educació està en un segon o fins i tot tercer pla? Shin Chan 

reflecteix tot el què un nen de 5 anys no hauria de fer: intentar seduir a totes les noies 

guapes que veu, contestar malament als professors, ensenyar el cul i el penis al mig del 

carrer, criticar la seva mare, desordenar tota la casa, entre molts actes més. No obstant, 

Shin Chan no és l’únic que realitza aquest tipus de conductes. Veure com el seu pare 

també va darrere de les noies guapes, discussions constants entre els seus pares 

Hiroshi i Misae, compres compulsives de la mare fins arribar a gastar-se tots els diners, 

l’obsessió de la seva germana Himawari pels nois guapos, etc., són alguns altres dels 

mals exemples que es transmeten.  

Les escenes violentes també són un constant en la majoria d’episodis. No és estrany 

veure com la mare pega un cop de puny al nen quan fa alguna cosa malament, o inclús 

al pare quan fa alguna conducta inapropiada. També en un capítol observem com la 

tieta del Shin Chan l’agafa pel jersei i l’arrastra cap al menjador. No pot ser que des 

d’una sèrie infantil és transmeti la imatge que quan algú fa una cosa malament, la solució 

sigui pegar-lo perquè després aquests tipus d’actes poden ser percebuts com una cosa 

normal i els nens i nenes ho adoptin. Per altra banda, com hem dit la mala educació i el 

llenguatge inapropiat també és un altre dels aspectes més recurrents. “Mierda”, “idiota”, 

“gorda” i “vieja” són algunes de les paraules que el protagonista pronuncia habitualment. 

A més, gairebé sempre Shin Chan contesta amb males formes a la seva mare quan 

aquesta li ordena alguna cosa.  

Analitzant aquestes situacions podem observar la transmissió de diversos valors 

negatius com la prepotència, l’avarícia, l’egoisme, la humiliació, la luxúria o el 
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menyspreu. Escenes com Hiroshi bavejant mentre mira noies guapes per la tele, Misae 

comprant compulsivament sense límit, els insults del protagonista cap a la seva mare, 

els cops de puny de la mare a Shin Chan, l’obsessió de la professora de l’escola per 

trobar una parella... són alguns dels moments en què es veuen reflectits aquests valors. 

Tot i així, en la sèrie també s’aprecien valors positius com l’amistat, la cooperació i la 

importància de la família. Shin Chan té un grup d’amics el qual està molt unit i sempre 

fan coses junts per passar-s’ho bé, encara que sigui fent malifetes. Si algun d’ells té un 

problema sempre s’intenten ajudar, un exemple és quan Masao (un dels amics de Shin 

Chan) perd una polsera amb un significat emocional per ell i tota la resta s’uneixen per 

trobar-la. O quan Nene (una altra amiga) s’enfada amb la seva mare i els seus amics la 

porten a jugar al parc perquè es distregui. Per tant, no tot el que transmet la sèrie és 

negatiu.   

Un altre aspecte a remarcar és la presència de masclisme a la sèrie. El pare de Shin 

Chan, Hiroshi¸ és presentat com el cap de família amb una feina qualificada i el que 

aporta diners a casa; mentre que la mare, Misae, és la que s’encarrega de les feines de 

casa, d’anar a comprar i de portar Shin Chan a l’escola. D’aquesta manera es transmet 

la imatge que l’home és qui s’encarrega de sustentar la família i la mare, la que s’ocupa 

de les feines de casa potenciant els estereotips masclistes tradicionals. Un exemple 

d’aquesta situació és quan el pare es queda sol amb el fill a casa i no troba la roba del 

nen i se li crema tot el menjar. Per altra banda, també hi ha capítols on es mostra la 

importància del físic i de la bellesa. Aquest moment es veu reflectit quan la mare es 

preocupa per haver-se engreixat uns quilos o quan el pare va darrere de noies guapes.  

Per acabar, una cosa que fa molt el protagonista és imitar les conductes dels adults i 

prendre-les com a model. Si el seu pare mira noies guapes per la televisió, ell també; si 

la seva mare es maquilla o es posa alguna crema facial, ell també ho fa; o si un amic 

seu es comporta malament a classe, ell li segueix la corrent. Amb aquestes situacions, 

comprovem com Shin Chan és una sèrie que no aporta cap valor positiu al públic infantil 

i el que fa és incitar-lo a la mala educació i a normalitzar conductes totalment 

inapropiades. És important destacar que és una sèrie no apta per a nens menors de 10 

anys; no obstant, tampoc és idònia per a nens majors d’aquesta edat ja que és molt fàcil 

que prenguin com a exemple aquestes situacions i les adoptin com a seves.  
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VII. CONCLUSIONS 

Després d’haver analitzat la programació infantil de les tres cadenes públiques Súper3, 

Clan TV i Xabarín Club i haver visionat i estudiat dos sèries, una amb finalitat educativa 

i una altra amb finalitat lúdica, de cadascun d’aquests canals, hem pogut arribar a un 

seguit de conclusions que ara esmentarem i que tenen per objectiu respondre les 

preguntes plantejades a l’inici d’aquesta investigació:   

 

Una missió de servei públic relegada 

 Compleixen Súper3, Clan TV i Xabarín Club amb la funció de servei públic de 

reservar una part dels seus continguts al públic infantil, tal com es contempla en 

les normatives audiovisuals?  

En el marc teòric ja fèiem referència a que les televisions públiques i, concretament, les 

tres cadenes analitzades havien de complir amb la funció de servei públic establerta en 

les seves respectives normatives audiovisuals. Però recordem què volia dir exactament 

aquest concepte; la llei General de Comunicació Audiovisual de l’any 2010 estableix la 

següent definició:  

“un servicio esencial de interés económico general que tiene como misión 

difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, 

contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad 

cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento y las artes, con 

especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual. Asimismo, los 

prestadores del servicio público de comunicación audiovisual atenderán a 

aquellos ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la 

programación mayoritaria.” (2010:30) 

Si centrem aquesta definició amb el públic infantil, ve a dir que els infants haurien de 

tenir el seu espai en la televisió i gaudir de continguts creats i dirigits exclusivament per 

a ells. Observant les graelles de programació dels tres canals analitzats, sí que veiem 

que els nens i nenes tenen aquesta possibilitat: Súper 3 emet continguts infantils de 6 

del matí a 21:30 de la nit; Clan TV ofereix aquests continguts de 3 del matí fins les 21:30h 

aproximadament; i Xabarín Club que emet programació infantil en les franges de 

protecció reforçada establertes pel Codi d’Autoregulació sobre continguts televisius i 

infància. Per tant, podem afirmar que tant la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA), Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) i la Corporació de Ràdio i 



-80- 
 

Televisió de Galícia (CRTVG) destinen un dels seus canals a la programació infantil; no 

obstant, les tres corporacions tenen altres canals de televisió i en cap d’ells trobem 

continguts aptes per als infants.  

Quins són aquests altres canals que no emeten programació infantil? En el cas de la 

CCMA, tenim el canal generalista TV3 i en alta definició TV3 HD, el cultural El 33, el 

informatiu 24 hores 3/24 i l’esportiu Esport3. Pel que fa a RTVE, aquesta té els següents 

canals a banda de Clan TV: el canal generalista La 1 i la versió en alta definició La 1 

HD, el cultural La 2, l’esportiu Teledeporte i la versió en HD Teledeporte HD, l’informatiu 

24h i el canal internacional TVE Internacional. I finalment en la CRTVG trobem els canals 

generalistes TVG i TVG2 i els canals internacionals TVG Europa i TVG América. En 

totes aquestes cadenes esmentades no s’ofereixen continguts infantils.  

El que fan és relegar la missió de servei públic d’oferir programes i sèries infantils a un 

únic canal i així tenen aquesta obligació complerta. Simplement compleixen amb el que 

estableix el Codi d’Autoregulació sobre continguts televisius i infància de l’any 2002 

d’emetre programació infantil en un dels seus canals almenys durant les franges de 

protecció reforçada:  

“Los operadores públicos adheridos al presente código que gestionen en sus 

respectivos ámbitos territoriales de cobertura más de un canal generalista (es 

decir, cuyas programaciones no tengan características temáticas específicas) 

emitidos en abierto, se comprometen a que, en las franjas de protección 

reforzada, al menos en uno de dichos canales se emita preferentemente una 

programación específicamente infantil o bien, alternativamente, educativa, 

cultural, informativa o deportiva, y, en todo caso, clasificada para todos los 

públicos.” (2002:7) 

 

El compliment de les franges de protecció reforçada 

 Respecten aquestes tres cadenes les franges de protecció reforçada fixades per 

la Llei de General de Comunicació Audiovisual i en el Codi d’Autoregulació sobre 

continguts televisius i infància? 

Tot i que les tres corporacions releguin la missió de servei públic d’oferir continguts 

infantils a un únic canal, el que sí fan és complir amb les franges de protecció reforçada. 

Deixant de banda que la Llei General de Comunicació Audiovisual del 2010 i el Codi 

d’Autoregulació de continguts televisius i infància del 2002 estableixen un horari protegit 

(de les 6 del matí fins les 10 de la nit on s’han d’emetre continguts aptes per a nens de 
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menys de 13 anys), també fixen unes franges on les cadenes de televisió han de ser 

més acurades. Quines eren aquestes franges de protecció reforçada?  

 De dilluns a divendres: de 08:00 a 09:00 i de 17:00 a 20:00 

 Dissabtes i diumenges: de 09:00 a 12:00  

 Aplicació de la franja de dissabtes i diumenges als dies següents:  

o 1 i 6 gener 

o Divendres sant 

o 1 maig 

o 12 octubre 

o 1 novembre  

o 6, 8 i 25 desembre  

Súper3 i Clan TV no tenen cap problema amb complir amb aquestes franges ja que 

emeten continguts infantils des de les 6 del matí fins les 21:30 de la nit en el cas del 

canal català; i des de les 3 del matí i fins les 21:30h en el cas de Clan TV. A més, durant 

aquestes franges ofereixen sèries infantils que estan dirigides a nens i nenes que es 

troben en edat preescolar o cicles infantils. Xabarín Club és la única cadena de les tres 

que emet programació infantil en franges concretes, i la majoria d’elles coincideixen amb 

les establertes pel Codi d’Autoregulació: de dilluns a divendres de 07:00h a 09:30h, de 

13:15h a 15:00h i de 17:30h a 21:00h; dissabtes de 08:00h a 15h; i diumenges de 08:00h 

a 12:00h.  

Ara que sabem que la CCMA, RTVE i la CRTVG compleixen amb la missió de servei 

públic, encara que la releguin a un únic canal, i que respecten les franges de protecció 

reforçada, hem de saber quins són els continguts infantils que ofereixen els seus canals 

infantils i quines característiques tenen.  

 

L’entreteniment guanya el terreny a la informació  

 La informació té cabuda en les tres graelles de programació infantil? És a dir, 

s’informa a l’espectador de les coses que passa al seu voltant, o únicament es 

busca entretenir-lo i ja està?  

 Fan ús Súper3, Clan TV i Xabarín Club d’un gènere “relativament” nou com és 

l’infoentreteniment?  

Analitzant les tres graelles de programació de Súper3, Clan TV i Xabarín Club observem 

que el macro gènere que abunda és l’entreteniment; només trobem un programa 

informatiu al canal infantil català i aquest és l’InfoK. Les tres cadenes prioritzen entretenir 
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a l’espectador i fer-li passar una bona estona enlloc d’oferir-li continguts informatius on 

els infants puguin assabentar-se del què passa al seu voltant i adoptar un seguit de 

coneixements que els siguin útils pel seu dia a dia.  

Si exemplifiquem aquesta situació amb dades, l’esquema queda de la següent manera: 

Súper3 ofereix 42 programes i sèries on l’entreteniment és l’eix principal i 1 únic 

programa informatiu; Clan TV emet 33 sèries basades en l’entreteniment; i Xabarín Club 

té en la graella 19 sèries que busquen únicament entretenir a l’espectador. No obstant, 

hem pogut observar que algunes d’aquestes cadenes estan apostant per un gènere que 

està emergent amb força i que és l’infoentreteniment.  

Tot i així, el canal Súper3 és l’únic que ha apostat clarament per aquest gènere i ha 

intentat incloure en la seva graella continguts que busquin informar i entretenir a la 

vegada; dels 47 programes i sèries que ofereix, 4 juguen amb l’infoentreteniment. Pel 

que fa a Clan TV, únicament trobem un sol programa basat en l’infoentreteniment i 

aquest és Los Lunnis de leyenda. I finalment, respecte Xabarín Club, podem afirmar que 

cap dels seus continguts se serveix de l’infoentreteniment.  

És important que des de les televisions infantils es potenciï la transmissió d’informació 

al públic infantil ja que estan en edat d’adopció de coneixements i és imprescindible que 

acostumin a interessar-se pel que passa al seu voltant; o si més no, tenir-ne una mínima 

constància. Els infants no tenen ganes de veure informatius de format clàssic, però si 

es busca la forma d’oferir-los utilitzant l’entreteniment es pot aconseguir captar la seva 

atenció. Per aquest motiu, s’ha d’apostar per l’infoentreteniment, és a dir, informar d’una 

manera divertida i amena. Explicar com funciona un parlament, promoure el respecte 

pel medi ambient, proporcionar nocions bàsiques sobre economia, apostar per la cultura 

pròpia, fomentar la lectura... són alguns dels aspectes que haurien d’estar presents en 

qualsevol nen i nena d’entre 5 i 12 anys.  

Com hem pogut comprovar a través de l’anàlisi de la programació de Súper3, Clan TV i 

Xabarín Club, les cadenes prefereixen oferir continguts on domini l’entreteniment enlloc 

de reservar espai a la transmissió de coneixements. És obvi que un nen de 6 anys no 

tindrà cap interès en mirar un informatiu d’una hora de durada, però s’ha de buscar la 

manera d’informar-lo entretenint i no limitar-se a emetre sèries de dibuixos animats. 

Únicament importa aconseguir el màxim benefici i audiència, i aquestes corporacions 

van a l’acció fàcil i ràpida, l’entreteniment.   
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Gran presència de les sèries de dibuixos animats i de producció aliena 

 Quins són els continguts i formats més recurrents en les tres cadenes infantils? 

Hi ha una presència abundant de les sèries de dibuixos animats i d’animació? 

 Es potencia des d’aquestes cadenes la producció de continguts propis? 

Un cop establerts els gèneres que inunden en les tres graelles de programació infantil, 

ens vam fixar en dos altres aspectes més: el tipus de format i de producció. Per una 

banda trobem que la majoria de continguts emesos són sèries de dibuixos animats i 

d’animació. Concretament, Súper3 ofereix 42 sèries, Clan TV, 32, i Xabarín Club, 19. 

Per tant, les tres cadenes de televisió prioritzen la sèrie infantil per davant d’altres 

formats. Segurament optin per aquest tipus ja que resulta més econòmic a l’hora 

d’invertir en recursos, és més barat comprar una sèrie o produir-la que posar en marxa 

un concurs o un programa d’entreteniment; a més, les sèries infantils acostumen a ser 

una aposta segura a l’hora de captar el públic.  

Tot i així, Súper3 i Clan TV també ofereixen altres formats més enllà de la sèrie de 

dibuixos animats com són algun programa magazine i concurs. Principalment, és el 

canal infantil català el que intenta desmarcar-se de les sèries de dibuixos i fugir d’allò 

habitual; no obstant, dels 47 continguts que té en graella, 5 entrarien dins d’aquesta 

descripció.  

Un element a destacar de tots aquests programes i sèries és la producció. Les tres 

cadenes de televisió pública infantil prioritzen la producció aliena enlloc de crear 

continguts propis i de més qualitat. Després de realitzar la investigació podem afirmar 

que Súper3 compta amb 35 sèries de producció externa i 11 de pròpia; Clan TV ofereix 

29 sèries de producció aliena i únicament 5 de creació pròpia; i Xabarín Club disposa 

de 12 sèries de producció externa i 7 de pròpia. Si analitzem aquestes xifres arribem a 

la conclusió que les tres cadenes aposten principalment per la producció externa, el que 

fan és comprar els drets als productors originals i fer un doblatge en la seva llengua 

pròpia. Tot i així, Xabarín Club és el que més tira de producció pròpia ja que més d’un 

terç de la seva programació l’han creat ells; concretament aquesta dada representa un 

37% de la seva graella.  

Un cop més, observar com els tres canals infantils basen, principalment, la seva 

programació en sèries de dibuixos animats i de producció externa demostra el seu poc 

interès en oferir a l’espectador continguts de qualitat i propis. Amb això no estem volent 

dir que les sèries alienes no siguin de qualitat, però segurament si fessin un mix amb 
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continguts propis i externs la seva oferta televisiva quedaria més equilibrada i contribuiria 

més positivament en els espectadors. Però tornem a la mateixa premissa d’abans, 

aquesta situació requereix recursos econòmics i les televisions públiques espanyoles no 

en disposen.  

Aventures, diversió i vida quotidiana, les principals temàtiques de les tres 

cadenes  

 Quines són les temàtiques principals que abunden en les tres graelles de 

programació? Hi ha varietat o la majoria de continguts són de la mateixa 

temàtica?  

Súper 3, Clan TV i Xabarín Club tenen tres temàtiques comunes que inunden més de la 

meitat de la seva graella de programació: aventures, diversió i vida quotidiana. En el cas 

de la temàtica d’aventures, Súper3 i Clan TV la utilitzen en un 35% de la seva 

programació, i Xabarín Club en un 34%. Alguns exemples són Vicky el Viking i 

Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat Noir de Súper3; Miles del Futuro i Sam el 

bombero de Clan TV; i A tableta máxica i Os defensores dos soños de Xabarín Club.  

Per altra banda tenim les sèries on la diversió és un dels eixos principals. El canal infantil 

català inclou aquests continguts en un 23% de la seva graella de programació amb 

sèries com Loopdidoo i El Petit Nicolàs. Pel que fa a Clan TV, aquest contempla aquesta 

temàtica en un 21% de la seva programació i ho fa amb continguts com Doctora 

Juguetes i La Patrulla Canina. I Xabarín Club ofereix un 25% de sèries d’aquesta 

temàtica com ara Caracois i As aventuras de Minchi.  

Finalment, els continguts on es mostren aspectes de la vida quotidiana constitueixen la 

tercera temàtica més abundant. En el cas del Súper3, un 11% de la seva programació 

contempla aquesta temàtica; Clan TV ho fa en un 18% dels seus continguts; i Xabarín 

en un 19%. Bola & Bill, Megaminimals i Os Bolechas en són un exemple.  

En menor mesura trobem altres temàtiques com aprenentatge, màgia, policíaca, ciència 

i tecnologia, música, contes i terror. Tot i que les tres cadenes analitzades apostin per 

unes temàtiques clares i hi destinin bona part dels continguts, també ofereixen sèries 

d’altres tipus per poder arribar a tot tipus d’espectador. Doraemon, El detectiu Conan, 

Las nanas de Clan, Paquets del Planeta X i Academia de titans són una mostra 

d’aquests continguts on les aventures, la diversió o la vida quotidiana no són l’ingredient 

principal.     
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En aquest cas, sí que veiem com Súper3, Xabarín Club i Clan TV ofereixen continguts 

de temàtiques més variades; però segueixen havent unes àrees molt definides per les 

quals s’aposta que no transmeten cap coneixement a l’espectador, únicament el 

distreuen. Seria important que des d’aquestes cadenes donessin importància als 

programes i sèries on l’aprenentatge, la vida quotidiana i la ciència i tecnologia 

tinguessin un pes significatiu. D’aquesta manera, s’aconseguiria transmetre als nens i 

nenes un seguit de consells i pràctiques útils pel seu dia a dia. La clau està en 

proporcionar aquests coneixements sense que el públic se n’adoni.  

Educació vs. entreteniment 

 Quina finalitat tenen els continguts televisius que emeten aquests canals? Es 

prioritza l’entreteniment per davant de la voluntat d’educar a l’espectador o sí 

que trobem sèries i programes amb una finalitat educativa?  

Ara que hem dibuixat com està organitzada la graella de programació de Súper3, Clan 

TV i Xabarín Club, cal fixar-nos en la finalitat que tenen els continguts que s’emeten per 

tal de respondre a un dels nostres objectius principals: examinar si els continguts 

televisius emesos per aquestes cadenes tenen una finalitat educativa o simplement 

volen entretenir a l’espectador.  

Tot i que les tres cadenes no apostin per la informació i centrin la majoria dels seus 

continguts en l’entreteniment, sí que les tres corporacions miren d’oferir programes i 

sèries que tinguin una finalitat educativa. És a dir, volen proporcionar un seguit de 

coneixements, valors i bones pràctiques que els nens i nenes puguin aplicar en el seu 

dia a dia i que els serveixin per contribuir en el seu desenvolupament cognitiu i social; i 

ho fan d’una manera divertida i amena. Si exemplifiquem aquest fet amb dades, ens 

queda el següent esquema: Súper3 ofereix 22 sèries i programes amb finalitat educativa 

i 25 amb finalitat lúdica; Clan TV emet 16 sèries on un dels objectius és educar al públic 

i 18 on únicament es busca entretenir a l’espectador; i Xabarín Club inclou en la seva 

graella 9 sèries educatives i 10 lúdiques.  

A partir d’aquestes dades, podríem afirmar que gairebé hi ha una divisió del 50% pel 

que fa a la finalitat dels continguts. Les tres cadenes de televisió sí que donen especial 

importància a transmetre a l’espectador diversos coneixements, valors i models de 

conducta per tal que els siguin d’utilitat en la seva vida diària. Tot i així, aquest 

percentatge de sèries i programes que juguen amb l’educació i l’entreteniment hauria de 

ser més alt. Alguns exemples d’aquestes sèries educatives són: els consells de 
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Doraemon, els càstigs que reben Les Tres Bessones, l’aprenentatge que ofereixen Els 

Teletubbies, el treball en equip de La Patrulla Canina, les relacions infantils latents en 

Caracois i la promoció de la cultura gallega en Os Bolechas.  

És important doncs que des de les televisions públiques, i en conseqüència, des dels 

mitjans de comunicació es contribueixi en el desenvolupament cognitiu i social dels 

infants. Durant la seva època d’aprenentatge, els mitjans són un dels canals que tenen 

per estar en contacte amb la realitat i per assabentar-se del que passa al seu voltant. 

És més, amb el boom de les noves tecnologies cada cop són més els nens i nenes que 

fan ús dels smartphones o de les tablets per consumir continguts audiovisuals. Per 

aquest motiu els mitjans han d’actuar com a transmissors de coneixements útils pel seu 

dia a dia, òbviament sense menysprear la finalitat lúdica que ha de seguir la programació 

infantil. La gràcia està en trobar el punt intermedi entre la informació i l’entreteniment, 

treure’n el màxim partit dels beneficis que aporta cadascun; i això passa per l’ús i aposta 

ferma de l’infoentreteniment.   

Tal com hem vist al llarg d’aquest anàlisi, les tres cadenes infantils estan començant a 

promoure aquest gènere i a incloure continguts educatius en les sèries que emeten. Tot 

i així, encara queda molt camí per recórrer per tal que els nens i nenes siguin considerats 

un element clau a l’hora d’organitzar la graella de programació d’una cadena. No és 

suficient amb reservar un canal per ells i adequar-se a les franges de protecció reforçada 

pensant que estan complint amb la missió de servei públic encomanada; el que s’ha de 

fer és tenir-lo en compte i oferir-li una oferta molt variada. Però sobretot, una meta dels 

mitjans de comunicació ha de ser deixar de buscar el màxim benefici i la quota de 

pantalla més alta i humanitzar-se una mica, és a dir, pensar quins continguts seran 

positius per l’espectador i contribuiran en el seu procés d’aprenentatge.   
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IX. ANNEXOS 

1. Taules d’anàlisis de les tres cadenes 

Taula 11 Anàlisi de la programació de dilluns a divendres de Súper3, de la setmana del 10 al 16 d’abril de 2017 

SÚPER 3  DILLUNS - DIVENDRES       

PROGRAMA FRANJA FREQÜÈNCIA DURADA PRODUCCIÓ MACROGÈNERE GÈNERE FORMAT INFANTIL TEMÀTICA PÚBLICS 

La Vaca 

Connie 

Matí Diària 0-30 Pròpia Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

diversió 

Tots 

3-2-1 

Pingüins! 

Matí Diària 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures Tots 

Les Tres 

Bessones 

Matí Diària 0-30 Pròpia Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Vida quotidiana i 

aventures 

Tots 

Doraemon Matí Diària 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió i vida 

quotidiana/màgia 

Tots 

Dora, 

l’exploradora 

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures Tots 

Loopdidoo Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Diversió Tots 

L’hora del 

Timmy 

Matí Diària 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Vida quotidiana i 

diversió 

Tots 
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Ella Bella 

Bingo 

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures Tots 

Paquets del 

Planeta X 

Matí Diària 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Ciència i 

tecnologia i 

aventures 

7 anys 

La 

Supermots 

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures i 

aprenentatge 

Tots 

Els Dalton Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

diversió 

Tots 

Codi: Lyoko Migdia Diària 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures i 

màgia 

Tots 

El detectiu 

Conan 

Migdia Diària 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Policíaca 7 anys 

Shin Chan Migdia Diària 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió 10 anys 

Bola de Drac 

GT 

Migdia Diària 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

màgia 

7 anys 

Raa, Raa el 

lleó 

escandalós 

Migdia Diària 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures i 

aprenentatge 

Tots 



 
 

 

-92- 
 

Bola & Bill Tarda Diària 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Vida quotidiana i 

diversió  

Tots 

Loopdidoo Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Diversió  Tots 

Vicky, el 

víking 

Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures i 

aprenentatge 

Tots 

El Mic i els 

seus amics 

Tarda Diària 0-30 Pròpia Entreteniment Infoentreteniment Magazine Eduentreteni- 

ment 

Diversió i 

aprenentatge  

Tots 

Lulú Brum-

Brum 

Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures i 

aprenentatge 

Tots 

Dora, 

l’exploradora 

Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures Tots 

Info K Tarda Diària 0-30 Pròpia Informació Informatiu Informatiu Eduentreteni- 

ment 

Diversa  Tots 

Zoom, el dofí 

blanc 

Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures Tots 

Kung Fu 

Panda: 

llegendes 

increïbles 

Tarda Diària 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures Tots 
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El detectiu 

Conan 

Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Policíaca  7 anys 

Una mà de 

contes 

Tarda Extraordinària 0-30 Pròpia Ficció Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Contes  Tots 

Font: elaboració pròpia 

Taula 12 Anàlisi de la programació de dissabte i diumenge de Súper3, de la setmana del 10 al 16 d’abril de 2017 

SÚPER 3  DISSABTE - DIUMENGE       

PROGRAMA FRANJA FREQÜÈNCIA DURADA PRODUCCIÓ MACROGÈNERE GÈNERE FORMAT INFANTIL TEMÀTICA PÚBLICS 

Emma i Guiu Matí Setmanal 0-30 Pròpia Entreteniment Infantil Sèrie  Dibuixos 

animats 

Màgia i 

aventures 

Tots 

El Petit Nicolàs  Matí Setmanal 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Diversió  Tots 

El cavaller 

Rovellat 

Matí Setmanal 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures  Tots 

Olivia Matí Setmanal 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió i 

vida 

quotidiana 

Tots 

Mölang Matí Setmanal 0-30 Pròpia Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Diversió  Tots 

Pat, el carter. 

Servei 

Matí Setmanal 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Diversió i 

vida 

quotidiana 

Tots 
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d’entregues 

especials 

Mic i els seus 

amics 

Matí Setmanal 0-30 Pròpia Entreteniment Infoentreteniment Magazine Eduentreteni- 

ment 

Diversió i 

aprenentatge  

Tots 

Súper 4 Matí Setmanal 0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures i 

màgia 

Tots 

Els germans 

Kratt 

Matí Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aprenentatge 

i aventures 

Tots 

La Família del 

Súper3 

Matí Extraordinària 0-30 Pròpia Entreteniment Infantil Magazine  TV Sèrie Diversió i 

aprenentatge 

Tots 

Rat Rank Matí Extraordinària 0-30 Pròpia Entreteniment Infantil Show/magazine Animació Musical i 

aprenentatge  

Tots 

Prodigiosa: les 

aventures de 

LadyBug i Gat 

Noir 

Matí  Setmanal 1-2 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures i 

màgia 

Tots  

Fish & Chips Matí Extraordinària 30-1 Pròpia Entreteniment Infoentreteniment Concurs Eduentreteni-

ment 

Aprenentatge 

i diversió  

Tots  
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Geronimo 

Stilton 

Migdia Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures i 

vida 

quotidiana 

Tots  

En Jamie té 

tentacles 

Migdia Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

màgia 

7 anys  

Els pingüins de 

Madagascar  

Migdia Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures i 

diversió  

Tots 

Vicky, el víking Migdia Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures i 

aprenentatge 

Tots 

El petit príncep  Tarda Setmanal 30-1 Pròpia Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures i 

màgia  

Tots 

El llibre de la 

selva 

Tarda Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures  Tots 

El petit drac 

Coco 

Tarda Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures i 

diversió  

Tots 

Yakari Tarda  Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures  Tots 

Zoom, el dofí 

blanc 

Tarda Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Animació Aventures Tots 
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Doraemon Nit  Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió i 

vida 

quotidiana i 

màgia 

Tots 

Tom i Jerry Nit  Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

diversió  

7 anys  

Font: elaboració pròpia 

Taula 13 Anàlisi de la programació de dilluns a divendres de Clan TV, de la setmana del 10 al 16 d’abril de 2017 

CLAN TV  DILLUNS - DIVENDRES       

PROGRAMA FRANJA FREQÜÈNCIA DURADA PRODUCCIÓ MACROGÈNERE GÈNERE FORMAT INFANTIL TEMÀTICA PÚBLICS 

Tree Fu Tom Matí Diària 30-1 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures i 

màgia 

+5 anys 

Thomas y sus 

amigos 

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

aprenentatge 

-7 anys 

Pocoyó Matí Diària 0-30 Mixta Entreteniment Infantil  sèrie Animació  Diversió i 

vida 

quotidiana 

-7 anys 

Twirlywoos Matí  Diària  0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie  Animació  Diversió  -4 anys 

Teletubbies  Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Diversió i 

aprenentatge 

-4 anys 
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La Patrulla 

Canina  

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  aventures -4 anys 

El pequeño 

reino de Ben y 

Holly 

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

màgia  

-7 anys 

Bob Esponja Matí Diària 30-1 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió  -4 anys 

Pumpkin 

reports 

Matí Diària 0-30 Pròpia  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures +5 anys 

Danger Mouse Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures  +5 anys 

Doctora 

Juguetes 

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Diversió  +5 anys 

Sam el 

Bombero 

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures 5-7 anys 

Megaminimals  Matí Diària 0-30 Pròpia  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió, 

aprenentatge 

i aventures 

-7 anys 
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El pequeño 

reino de Ben y 

Holly 

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

màgia  

-7 anys 

La Patrulla 

Canina  

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  aventures -4 anys 

Super Wings Matí Diària 0-30 Pròpia  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures  -7 anys 

Caillou Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió i 

aprenentatge 

-7 anys 

Miles del 

Futuro 

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures, 

ciència i 

tecnologia i 

aprenentatge  

-7 anys 

El show de 

Tom y Jerry 

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió  +10 

anys 

Super Wings Matí Diària 0-30 Pròpia  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures  -7 anys 

Blaze y los 

Monsters 

Machines  

Matí Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  aventures -7 anys 

El Show de 

Tom y Jerry 

Migdia Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió  +10 

anys 
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Sherlock Yack, 

zoo detective  

Migdia Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Policíaca  +5 anys 

Bob Esponja Migdia Diària 30-1 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Diversió  +5 anys 

Henry Danger Migdia Diària 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil/comèdia Sitcom  Entreteni-

ment 

Aventures  +7 anys 

Marcus Level Migdia Diària 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures  +5 anys 

Fresh Beat 

Band: Los 

Espías  

Migdia Diària 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures  +7 anys 

Danger Mouse Migdia Diària 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures  +5 anys 

Thomas y sus 

amigos  

Tarda Diària 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

aprenentatge 

-7 anys 

La Patrulla 

Canina 

Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures -4 anys 

Cleo Tarda Diària 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió, vida 

quotidiana i 

aprenentatge 

-7 anys 
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Bing Tarda Diària 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació Vida 

quotidiana i 

aprenentatge 

-4 anys 

Peppa Pig Tarda Diària 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Vida 

quotidiana, 

aprenentatge 

i diversió  

-7 anys 

Los 

Octonautas  

Tarda Diària 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures i 

diversió  

-7 anys 

Yoko Tarda Diària 0-30 Mixta  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures i 

màgia  

-7 anys 

Doctora 

Juguetes 

Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Diversió  +5 anys 

Los Lunnis de 

leyenda 

Tarda Diària 0-30 Pròpia Entreteniment Infoentreteniment Sèrie  Animació  Diversió i 

aprenentatge 

Tots  

Blaze y los 

Monsters 

Machines 

Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  aventures -7 anys 

La Patrulla 

Canina 

Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures -4 anys 
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El Pequeño 

Reino de Ben 

y Holly 

Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

màgia  

-7 anys 

Miles del 

Futuro  

Tarda Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures, 

ciència i 

tecnologia i 

aprenentatge  

-7 anys 

Fresh Beat 

Band: Los 

Espías 

Tarda Diària 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures  +7 anys 

Pumpkin 

reports 

Nit Diària 0-30 Pròpia Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures  +5 anys 

Bob Esponja Nit Diària 30-1 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió  -4 anys 

Las tortuga 

ninja 

Nit Diària 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil Sèrie  Dibuixos 

animats 

Aventures  +7 anys 

100  cosas que 

hacer antes de 

ir al instituto 

Nit Diària 30-1 Aliena Ficció Juvenil  Sèrie TV sèrie  Vida 

quotidiana i 

aventures 

+7 anys 
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Henry Danger Nit Diària 0-30 Aliena Entreteniment Infantil/comèdia Sitcom  Entreteni-

ment 

Aventures  +7 anys 

Victorius Nit Diària 1-2 Aliena Ficció Juvenil i comèdia  Sèrie TV 

sèrie/comèdia 

Vida 

quotidiana i 

diversió 

+12 

anys 

Las 

Hathaways 

entre 

fantasmas 

Nit Diària 0-30 Aliena Ficció Juvenil  Sitcom Tv sèrie Aventures i 

terror 

+12 

anys 

Big time Rush Nit Diària 0-30 Aliena Ficció Juvenil i comèdia  Sèrie  TV sèrie Vida 

quotidiana i 

diversió  

+12 

anys 

Victorius  Matinada Diària 0-30 Aliena Ficció Juvenil i comèdia  Sèrie TV 

sèrie/comèdia 

Vida 

quotidiana i 

diversió 

+12 

anys 

100  cosas que 

hacer antes de 

ir al instituto 

Matinada Diària 0-30 Aliena Ficció Juvenil Sèrie TV sèrie  Vida 

quotidiana i 

aventures 

+7 anys 
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Cuéntame 

cómo pasó 

Matinada Diària 1-2 Pròpia Ficció Comèdia 

dramàtica  

Sèrie TV sèrie Vida 

quotidiana i 

diversió  

+12 

anys 

Las nanas de 

Clan 

Matinada Diària +3 Pròpia Entreteniment Infantil i musical  Sèrie Dibuixos 

animats 

Musical  -4 anys 

Font: elaboració pròpia 

Taula 14 Anàlisi de la programació de dissabte i diumenge de Clan TV, de la setmana del 10 al 16 d’abril de 2017 

CLAN TV  DISSABTES - DIUMENGES       

PROGRAMA FRANJA FREQÜÈNCIA DURADA PRODUCCIÓ MACROGÈNERE GÈNERE FORMAT INFANTIL TEMÀTICA PÚBLICS 

Tree Fu 

Tom 

Matí Setmanal 30-1 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures i 

màgia 

+5 anys 

Mike el 

Caballero 

Matí Setmanal 30-1 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie  Animació  Aventures i 

aprenentatge 

5-7 anys 

Twirlywoos Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie  Animació  Diversió  -4 anys 

Teletubbies Matí Setmanal 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Diversió i 

aprenentatge 

-4 anys 

Pocoyó Matí Setmanal 0-30 Mixta Entreteniment Infantil  sèrie Animació  Diversió i 

vida 

quotidiana 

-7 anys 
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Bing Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació Vida 

quotidiana i 

aprenentatge 

-4 anys 

Juan y 

Tolola 

Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie  Dibuixos 

animats 

Vida 

quotidiana i 

aprenentatge 

5-7 anys 

Caillou Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie  Dibuixos 

animats 

Vida 

quotidiana, 

aprenentatge 

i aventures 

Tots 

Peppa Pig Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Vida 

quotidiana, 

aprenentatge 

i diversió  

-7 anys 

Los 

Octonautas 

Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures i 

diversió  

-7 anys 

La Patrulla 

Canina 

Matí Setmanal 30-1 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió  -4 anys 

Los Lunnis 

de leyenda 

Matí Setmanal 0-30 Pròpia Entreteniment Infoentreteniment Magazine  Animació  Diversió i 

aprenentatge 

Tots  
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Super 

Wings 

Matí Setmanal 30-1 Pròpia  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures  -7 anys 

Doctora 

Juguetes 

Matí Setmanal 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Diversió  +5 anys 

Blaze y los 

Monsters 

Machines 

Matí Setmanal 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  aventures -7 anys 

Miles del 

Futuro 

Matí Setmanal 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures, 

ciència i 

tecnologia i 

aprenentatge  

-7 anys 

El pequeño 

reino de 

Ben y Holly 

Matí Setmanal 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

màgia  

-7 anys 

Sherlock 

Yack, zoo 

detective 

Migdia Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Policíaca  +5 anys 

Fresh Beat 

Band: Los 

Espías 

Migdia Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures  +7 anys 
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Las tortugas 

ninja 

Migdia Setmanal 0-30 Aliena Entreteniment  Infantil Sèrie  Dibuixos 

animats 

Aventures  +7 anys 

Bob Esponja Migdia Setmanal 1-2 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió  -4 anys 

La Patrulla 

Canina 

Tarda Setmanal 1-2 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió  -4 anys 

Super 

Wings  

Tarda Setmanal 30-1 Pròpia  Entreteniment  Infantil  Sèrie Animació  Aventures  -7 anys 

Sherlock 

Yack, zoo 

detective 

Tarda Setmanal 30-1 Aliena Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Policíaca  +5 anys 

Pumpkin 

reports  

Tarda Setmanal 0-30 Pròpia Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures  +5 anys 

Fresh Beat 

Band: Los 

Espías 

Tarda Setmanal 30-1 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures  +7 anys 

Bob Esponja Nit Setmanal 1-2 Aliena  Entreteniment  Infantil  Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió  -4 anys 
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100  cosas 

que hacer 

antes de ir 

al instituto 

Matinada Setmanal 1-2 Aliena Ficció Juvenil Sèrie TV sèrie  Vida 

quotidiana i 

aventures 

+7 anys 

Cuéntame 

cómo pasó 

Matinada Setmanal +2 Pròpia Ficció Comèdia 

dramàtica  

Sèrie TV sèrie Vida 

quotidiana i 

diversió  

+12 anys 

Las Nanas 

de Clan 

Matinada Setmanal 2-3 Pròpia Entreteniment Infantil i musical  Sèrie Dibuixos 

animats 

Musical  -4 anys 

Font: elaboració pròpia 

Taula 15 Anàlisi de la programació de dilluns a divendres de Xabarín Club, de la setmana del 10 al 16 d’abril de 2017 

XABARÍN 

CLUB 

 DILLUNS - DIVENDRES       

PROGRAMA FRANJA FREQÜÈNCIA DURADA PRODUCCIÓ MACROGÈNERE GÈNERE FORMAT INFANTIL TEMÀTICA PÚBLICS 

As 

aventuras 

de Minchi 

Matí Diària 0-30 Pròpia  Entreteniment  Infantil  Sèrie  Animació  Diversió  Tots  

Olivia  Matí Diària 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats  

Diversió i 

vida 

quotidiana 

Tots  
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Kikoriki  Matí Diària 0-30 Pròpia Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

aprenentatge 

Tots 

Raa Raa o’ 

leonciño 

rebuldeiro  

Matí Diària 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures i 

aprenentatge 

Tots  

A tableta 

máxica  

Matí Diària 0-30 Pròpia  Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

ciència i 

tecnologia 

Tots  

Os 

defensores 

dos soños 

Matí Diària 0-30 Pròpia  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Màgia i 

aventures 

Tots  

Caracois Matí Diària 0-30 Pròpia  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Diversió  2-4 anys 

Os Bolechas Matí Diària 0-30 Pròpia  Entreteniment Infantil Sèrie Animació/ninos Vida 

quotidiana i 

diversió  

Tots  

O cordeiro 

Shaun 

Migdia Diària 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Vida 

quotidiana i 

diversió 

Tots  
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O meu 

amigo 

xigante 

Migdia Diària 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures 7 anys 

Os 

defensores 

dos soños 

Migdia Diària 0-30 Pròpia  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Màgia i 

aventures 

Tots  

As bolas 

máxicas  

Migdia Diària 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

màgia  

7 anys 

Os Bolechas Tarda Diària 30-1 Pròpia  Entreteniment Infantil Sèrie Animació/ninos Vida 

quotidiana i 

diversió  

Tots  

Raa Raa o’ 

leonciño 

rebuldeiro  

Tarda Diària 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures i 

aprenentatge 

Tots  

Doraemon, 

o gato 

cósmico  

Tarda Diària 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió i 

vida 

quotidiana i 

màgia 

Tots 

Turbo Fast Tarda Diària 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures i 

diversió  

Tots  
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O meu 

amigo 

xigante 

Tarda Diària 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures 7 anys 

Os 

Crumpets 

Tarda Diària 0-30 Pròpia  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Vida 

quotidiana  

Tots  

Dragon Ball 

& Kai 

Tarda Diària 30-1 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió  7 anys 

Shin Chan  Nit Diària 30-1 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

vida 

quotidiana 

10 anys 

Font: elaboració pròpia 

Taula 16 Anàlisi de la programació de dissabte i diumenge de Xabarín Club, de la setmana del 10 al 16 d’abril de 2017 

XABARÍN 
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 DISSABTES - DIUMENGES       

PROGRAMA FRANJA FREQÜÈNCIA DURADA PRODUCCIÓ MACROGÈNERE GÈNERE FORMAT INFANTIL TEMÀTICA PÚBLICS 

As 

aventuras 

de Minchi 

Matí Setmanal 0-30 Pròpia  Entreteniment  Infantil  Sèrie  Animació  Diversió  Tots  
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Olivia Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats  

Diversió i 

vida 

quotidiana 

Tots  

Kikoriki Matí Setmanal 0-30 Pròpia Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

aprenentatge 

Tots 

Raa Raa o’ 

leonciño 

rebuldeiro  

Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures i 

aprenentatge 

Tots  

Os Bolechas Matí Setmanal 0-30 Pròpia  Entreteniment Infantil Sèrie Animació/ninos Vida 

quotidiana i 

diversió  

Tots  

Caracois Matí Setmanal 0-30 Pròpia  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Diversió  2-4 anys 

Rántaro, o 

ninja 

pequeno 

Matí Extraordinària  0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures Tots  

O cordeiro 

Shaun 

Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Vida 

quotidiana i 

diversió 

Tots  
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Doraemon, 

o gato 

cósmico  

Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Diversió i 

vida 

quotidiana i 

màgia 

Tots 

Yakari Matí Extraordinària  0-30 Aliena Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures  tots 

Turbo Fast Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures i 

diversió  

Tots  

O meu 

amigo 

xigante 

Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Aventures 7 anys 

Os 

defensores 

dos soños 

Matí Setmanal 0-30 Pròpia  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Màgia i 

aventures 

Tots  

Academia 

de titans 

Matí Extraordinària 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

màgia  

7 anys 

Os 

Crumpets 

Matí Setmanal 0-30 Pròpia  Entreteniment Infantil Sèrie Animació  Vida 

quotidiana  

Tots  

As bólas 

máxicas 

Matí Setmanal 0-30 Aliena  Entreteniment Infantil Sèrie Dibuixos 

animats 

Aventures i 

màgia  

7 anys 

Font: elaboració pròpia 
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2. Taules d’anàlisis de les 6 sèries analitzades  

Taula 17 Anàlisi de la sèrie “La Supermots” 

LA SUPERMOTS       

Capítol Finalitat Contingut 

educatiu 

Conductes 

disruptives 

Violència Sexe Llenguatge inapropiat 

. “La muntanya 

d’en Peixgròs”: 

avantatge i tribut 

. “Robomots”: 

lleial i fracassar 

. “El sopar del 

Senyor Peixgròs i 

una estafa”: 

embellir i recelar  

. “L’aprenen”: 

sufix i valorar 

. Educativa i 

entreteniment 

. Objectiu és 

ensenyar noves 

paraules a 

l’espectador 

d’una manera 

divertida i 

amena 

. Habilitats 

cognitives: definir 

conceptes i 

descriure 

. Explica la 

definició de dues 

paraules 

. Habilitats 

socials: saber 

donar les gràcies, 

saber elogiar, 

saber disculpar-

se, saber 

. Conductes 

irresponsables i 

egoistes  

. Voler robar 

. Manipulacions 

(enganyar per 

aconseguir diners) 

. Egoisme i avarícia 

(voler que el pati 

porti el nom d’un dels 

personatges i fer el 

que sigui per 

aconseguir-ho) 

. Alguna baralla 

entre els 

personatges però no 

hi ha continguts 

violents excessius 

entre persones 

. Robots trencant i 

destruint el 

mobiliari urbà 

. No 

apareixen 

escenes 

sexuals ni 

continguts 

eròtics  

. Algun moment puntual de 

discussió però no diuen males 

paraules 
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. “Els negocis d’en 

Hal”: negociar i 

defensar 

. “El regal 

monstruós de la 

nena de 

l’aniversari”: 

monstruós i 

engolir 

. “En Tobi provoca 

una calamitat al 

pati”: dedicar i 

calamitat 

. “El 

capturaformatge”: 

assaborir i 

capturar 

expressar 

sentiments, saber 

posar-se d’acord, 

resoldre 

conflictes 

. Habilitats 

manuals: fer 

tasques de la 

casa, consells 

útils per anar 

d’excursió a la 

muntanya  

. Voluntat de ser el 

millor 

. Voler jugar als 

videojocs tota 

l’estona 
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Estereotips masculins Estereotips 

femenins  

Constitució N. poder Aspiracions 

de futur 

Drogues Origen Conductes 

. Cap explotador 

. Pare de família 

cuinant 

. Els dolents són 

sempre homes, menys 

un lladre que és una 

dona 

. Els dolents de la sèrie 

són: 4 homes i 1 dona 

. Protagonista és una 

noia; es presenta la 

dona com a figura 

independent i amb 

poder 

. L’ajudant del dolent 

és una dona que li fa 

tot 

. Constitu-

cions de tot 

tipus 

. La 

protagonista 

és prima i el 

seu germà 

gras, per 

exemple 

. Sol ser alt: 

persones 

assistint a 

festes, 

espectacles 

de teatre, 

sopars a 

restaurants... 

----------------- . No hi tenen 

presència 

. Personatges 

de diverses 

ètnies i 

cultures 

. Guanyar diners a canvi 

de fer feines a casa 

. Destruir cases, robar 

. Aconseguir diners a 

costa del que sigui 

(estafant a la gent) 

. Consum de joguines a 

través de la TV 

. Fomentar la cooperació 

i les bones accions 

. Jugar a videojocs tot el 

dia 
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Feina Mentalitat Orientació sexual Nivell d’estudis Estat civil Missatge Participació 

. Feines qualificades, tot 

i que tampoc se saben 

totes les feines dels 

personatges adults 

. Mentalitat 

neutre 

. No es fan 

menciones 

explícites 

. Primaris . Famílies 

casades, 

tradicionals 

. Molts efectes visuals 

. Narrador i molta descripció 

. Lluita contra la delinqüència 

. Missatge verbal: ajudar i buscar 

la pau, aprendre dues paraules 

cada dia 

. No 

 

Valors positius Valors negatius Altres aspectes 

. Amistat, tolerància, família, cooperació 

. Es busca pau i tranquil·litat  

. Amor, respecte, superació, cura del medi 

ambient 

. Avarícia (nens ho volen tot), malícia  

. Crueltat, gelosia, ràbia entre els germans, 

deshonestedat, maldat, mandra  

. Multiculturalitat 

. Conflictivitat 

. Identificació amb la família (quotidianitat) 

. Claredat del missatge 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 18 Anàlisi de la sèrie “Los Superminihéroes” 

LOS 

SUPERMINIHÉROES 

      

Capítol Finalitat Contingut 

educatiu 

Conductes 

disruptives 

Violència Sexe Llenguatge inapropiat 

. “Superfideo”: un 

animal que passa per 

tot arreu perquè és 

molt prim 

. “Supermalaliento”: 

un animal que li fa 

mala olor la boca i 

després ho 

converteix tot en gel 

amb el seu alè 

. “Supergracioso”: 

ningú li riu les gràcies 

. Educativa i 

lúdica 

. Habilitats 

socials: adonar-

se que s’ha 

equivocat, 

resoldre 

conflictes, saber 

acceptar els 

càstigs 

. Saber definir i 

descriure 

. Saber acceptar 

els defectes 

 

. Rebuig (riure’s 

d’altres persones) 

. Amenaces 

. Discussions entre 

companys de classe 

. Aprofitar-se de les 

coses bones  

. Riure’s dels defectes 

que tenen els amics 

. Algun moment de 

baralla i discussió 

. No . No es diuen paraules 

inadequades pels espectadors 
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i després tothom li 

riu  

. “Superdesastre”: un 

animal desordenat 

que ho perd tot, però 

de sobte amb un gest 

amb la mà ho ordena 

en un moment 

. “Superchivato”: 

sempre delata als 

seus amics, però 

arriba un moment 

que no s’enfaden 

. “Supercopión”: 

primer imita a totes 

les conductes, 

gestos, roba dels 

amics i de cop pot 
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adoptar la figura de 

l’altra persona 

. “Supercobardica”: 

un animal que és un 

poruc i de sobte és 

pot convertir en 

monstres 

. “Supertiritón”: 

sempre té i quan 

adopta el poder ho 

pot cremar tot 

 

Estereotips 

masculins 

Estereotips 

femenins  

Constitució N. poder Aspiracions 

de futur 

Drogues Origen Conductes 

---------------------------- ---------------------- . Indiferents, 

varis tipus de 

personatges 

------------------- ----------------- --------------- . Diversos 

personatges, tots 

diferents (llop, 

. Riure’s dels altres 

. Ajudar un amics en 

problemes 
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ànec, porc, cabra, 

corb, rata...) 

. No importa que 

siguin diferents 

. S’han d’acceptar 

com son 

. Culpar de tot a algú 

. Fer por als altres 

. Burlar-se dels defectes 

dels companys 

 

Feina Mentalitat Orientació sexual Nivell d’estudis Estat civil Missatge Participació 

-------------------------------- . Neutre -------------------------- . Els 

protagonistes 

estan en una 

escola de 

primària 

. Només 

apareixen els 

nens, no surten 

les seves famílies 

. Del defecte que tenen sempre 

en treuen una cosa positiva 

. Donar el missatge que els 

defectes s’han d’acceptar i que 

poden ser una cosa positiva 

. Donen una sèrie de consells que 

poden ajudar al públic 

. No 
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. El poder sempre els ajuda a 

resoldre problemes 

. Els personatges aconsegueixen 

convertir el defecte en un punt 

fort i positiu  

. Cada episodi se centra en un 

personatge  

 

Valors positius Valors negatius Altres aspectes 

. Superació, amistat, cooperació, respecte, 

tolerància, dir la veritat 

. Crueltat, menyspreu, humiliació, rebuig, 

discriminació  

. Conflictivitat  

. Claredat 

. Multiculturalitat 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 19 Anàlisi de la sèrie “Kikoriki” 

KIKORIKI       

Capítol Finalitat Contingut educatiu Conductes 

disruptives 

Violència Sexe Llenguatge inapropiat 

. “El poder de la 

bellesa”: tots s’ajuden 

perquè una foto quedi 

ben penjada 

. “Quiero estar sólo”: 

salven l’amic que està 

en una illa deserta 

. “El libro mágico de 

recetas”: la cuinera es 

posa malalta i tots 

s’uneixen per curar-la 

. “Perdón por las 

molestias”: un amic 

s’enfada perquè la seva 

. Educativa i 

d’entreteniment 

. Habilitats socials i 

manuals 

. Saber solucionar 

els conflictes i els 

problemes 

. Hàbits saludables 

com dutxar-se, 

rentar-se les 

dents... 

. Possible 

identificació amb 

les situacions que 

passen a la sèrie 

--------------------- . No hi ha escenes 

violentes, s’eviten 

en tot moment 

. No . No 
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amiga no el deixa 

tranquil i vol demanar-li 

perdó; finalment ho 

solucionen 

. “El tesoro pirata”: van 

en busca d’un tresor 

. “Noticias arriesgadas”: 

ajuden a salvar un noi 

. “Dónde està el 

enemigo”: es pensen 

que hi ha un enemic 

imaginari i vol protegir 

el seu amic del que 

pugui passar 

. “La casa de la risa”: un 

personatge es torna 

modelable i els seus 

amics intenten animar-
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lo perquè no ho passi 

malament 

 

Estereotips 

masculins 

Estereotips 

femenins  

Constitució N. poder Aspiracions 

de futur 

Drogues Origen Conductes 

---------------------------- . Apareix la 

mare cuinant i 

fent les feines 

de la casa 

. Personatges de 

tot tipus 

------------------- ----------------- . No se’n 

parla en 

cap 

moment 

. Tot tipus de 

personatges 

(animals 

diferents) 

. Jugar amb els amics, 

ajudar-se els uns amb els 

altres 

. Saber trobar el costat 

positiu de les coses, valorar 

el que tens 

. Salvar-se i cooperar per 

estar junts, fer coses junts 

per estar ben avinguts 
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. Netejar la casa, ajudar a la 

família 

. Penedir-se dels mals actes 

i saber demanar perdó, 

resoldre els conflictes junts 

.  

 

Feina Mentalitat Orientació sexual Nivell d’estudis Estat civil Missatge Participació 

. Els personatges són 

plurivalents 

. Els petits ajuden als 

grans a fer tasques 

. Feines qualificades 

(periodistes, metges, 

professors) 

------------------- -------------------------- ---------------------- ------------------------ . No violència 

. Resoldre els problemes amb 

creativitat 

. Promoció de valors positius 

. No 
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Valors positius Valors negatius Altres aspectes 

. Amistat, cooperació, solidaritat, respecte, família, 

pau 

. Avarícia, egoisme, humiliació . Identificació  

. Claredat 

. Multiculturalitat 

Font: elaboració pròpia 

Taula 20 Anàlisi de la sèrie “El Show de Tom i Jerry” 

EL SHOW DE 

TOM I JERRY 

      

Capítol Finalitat Contingut 

educatiu 

Conductes 

disruptives 

Violència Sexe Llenguatge inapropiat 

. “Festa Nacional” 

. “El cavallet de 

mar” 

. “Guerra 

declarada” 

. Únicament 

entretenir 

 

. Cap contingut 

educatiu 

. Posar un coet al gat, 

jugar amb petards i 

pólvora  

. Amenaces 

. Riure’s dels altres 

. Pegar-se uns i 

altres 

. Fer-se mal 

constantment i 

voler-se atrapar 

. El gat sempre va 

darrere les noies i 

fa el que sigui per 

enamorar-les 

. Tom sempre esta 

buscant noies 

. No hi ha diàleg entre els 

personatges, algun crit 

però res més 
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. “Quina son tinc!” 

. “Un cadell net i 

polit” 

. “No et passis de 

llest” 

. “L’amor és 

perillós” 

. “Quin fred que 

fa!” 

. Ficar un nen a la 

rentadora i després al 

gat 

. Gaudir veient sofrir 

als altres i com els hi 

estan fent mal 

. Utilitzar el ratolí pel 

benefici propi del gat 

. Fer fóra el gat de 

casa a empentes 

. Ús de coets per 

fer-se mala 

guapes de qui 

enamorar-se 

 

Estereotips 

masculins 

Estereotips 

femenins  

Constitució N. poder Aspiracions 

de futur 

Drogues Origen Conductes 

---------------------------- . Dona com a 

mestressa de la 

casa 

---------------------- ------------- ----------------- . En Tom apareix 

en un capítol 

begut i mort de 

. La propietària 

del gat és una 

dona de color, tot 

. Tirar-se pilotes al cap o 

ous a la cara 
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. Gates 

presumides i 

preocupant-se 

per la bellesa 

física 

son ja que ve de 

festa 

. Tom en 

nombrosos 

capítols se’n va 

de festa amb els 

amics 

. Prendre cafè 

per no adormir-

se 

i que no se li veu 

la cara 
. En Tom s’analitza per 

veure quins errors comet ja 

que no aconsegueix 

capturar en Jerry 

. Fer nous plans de captura 

. Tirar el ratolí a través 

d’una botella plena de 

coca-cola  

. En un capítol en Jerry es 

penedeix de deixar tirat en 

Tom a fóra el carrer ja que 

és hivern i l’entra a casa. El 

cuida i després es posen a 

tocar el piano 
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Feina Mentalitat Orientació sexual Nivell d’estudis Estat civil Missatge Participació 

-------------------------------- ------------------- -------------------------- ---------------------- ------------------------ . Gat i ratolí es barallen 

constantment i es fan la guitza 

. Cap missatge positiu 

. Sempre surten moments on es 

fan mal i es peguen 

. Sempre acaba guanyant i 

salvant-se el ratolí  

----------------- 

 

Valors positius Valors negatius Altres aspectes 

. Amor, família (en un episodi apareixen dos 

gossos que són pare i fill molt ben avinguts) 

. Malícia, ràbia, venjança, crueltat, avarícia, 

golafreria, humiliació   

. Missatge negatiu 

. Les conductes poden ser imitades pels espectadors  

. Conflictivitat 

 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 21 Anàlisi de la sèrie “Bob Esponja” 

BOB ESPONJA       

Capítol Finalitat Contingut 

educatiu 

Conductes disruptives Violència Sexe Llenguatge inapropiat 

. “Tus cordones 

están desatados” 

. “Girocerebro” 

. “SirenomanSponja” 

. “Motín en el 

cangrejo” 

. “Estás feliz ahora” 

. “Problemas de 

burbujas” 

. “Baile viscoso” 

. “Grúa de habilidad” 

. Lúdica . No . Nens mirant la tele 

constantment i volen 

comprar tot el que 

anuncien 

. Por que es riguin dels 

defectes; crits i 

discussions 

. Espiar amics, gaudir 

fent malifetes 

. Tenir ganes de lluitar 

. Fer gastar tots els 

diners als clients, 

utilitzant la gent 

. Enfrontaments i 

quasi violència física 

entre els personatges 

. Destruir l’hort d’un 

veí 

. Fer-se mal a un 

mateix quan s’enfada 

 

. No hi ha 

continguts sexuals 

ni eròtics  

. Males paraules com 

idiota, mierdas, 

tontos... 
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perquè faci coses per 

algú 

. La gent gaudeix tenint 

tirans 

. No agrair els actes 

bons, Calamardo 

destrossa la festa que li 

ha fet Bob Esponja 

. Posar pebre en un 

esprai o salsa picant i 

tirar-s’ho a la cara 

. Volen guanyar sempre 

a costa del que sigui 

. Incitar a jugar a les 

màquines per 

aconseguir joguines 

fins arribar el punt de 

gastar-se tot el sou 
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Estereotips 

masculins 

Estereotips 

femenins  

Constitució N. poder Aspiracions 

de futur 

Drogues Origen Conductes 

. Cap de feina dur, 

tirà i explotador; es 

riu dels treballadors 

---------------------- ---------------------- ------------- ----------------- ---------------------- ------------------------ . Posar-se un control remot 

al cervell i que voli 

. Reflexionar i penedir-se 

de les malifetes 

. Intentar que un amic 

tingui records  

 

Feina Mentalitat Orientació sexual Nivell d’estudis Estat civil Missatge Participació 

-------------------------------- ------------------- -------------------------- ---------------------- ------------------------ . Un exemple positiu és que en un 

episodi ensenyen com es corden 

els cordons d’unes sabates 

. Els protagonistes, Bob Esponja i 

Patricio, sempre van a molestar 

els altres 

. No hi ha 

possibilitat de 

participació 

per part del 

públic 
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Valors positius Valors negatius Altres aspectes 

. Amistat . Prepotència, avarícia, enveja, egoisme, tirania 

. Tristesa, pessimisme, venjança, competència 

entre personatges  

. Actes que poden ser imitats pels nens i nenes 

. En algun moment inciten a què els imitin com per 

exemple a ballar estirats per terra 

Font: elaboració pròpia 

Taula 22 Anàlisi de la sèrie “Shin Chan” 

SHIN CHAN       

Capítol Finalitat Contingut 

educatiu 

Conductes disruptives Violència Sexe Llenguatge 

inapropiat 

. “Eh, qué tenemos 

montones de 

mandos” 

. “Eh, qué pasamos 

el rato con Bochan” 

. Lúdica i 

d’entreteniment 

. No . Discussions entre els pares, 

mala educació 

. Mals hàbits com dir adéu 

enlloc de hola   

. Decepció per no ser el 

millor 

. Cops al cap del nen per 

part de la seva mare 

quan es porta malament 

. La tieta del Shin Chan 

l’agafa del coll i l’estira 

pel menjador 

. La germana petita 

s’enamora de tots 

els nois guapos que 

veu 

. Shin Chan sempre 

va darrere de les 

. Contestar 

malament a la seva 

mare i no fer-li cas 

. Males paraules 

com gorda, vieja, 

fea 
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. “Eh, qué los logros 

se celebran” 

. “Eh, que en la 

piscina se está de 

película” 

. “Eh, que preparo 

fideos explosivos” 

. “Eh, me quedo sólo 

en casa con papá” 

. “Eh, qué somos 

investigadores” 

. “Eh, que 

compramos un 

montón de cosas” 

. La mare se’n riu del seu fill 

. Ensenyar noies guapes per 

la televisió referint-se 

únicament al seu físic  

. Robatoris en museus 

. Mare sempre vol comprar, 

malgastar diners en rebaixes, 

obsessió pels diners 

. Fer coses esperant alguna 

cosa a canvi 

. Embrutar tota la casa, 

trencar plats i tirar tot de 

menjar pel terra 

 

noies guapes, com 

el seu pare 

. Prioritzar el físic i 

la bellesa 
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Estereotips masculins Estereotips 

femenins  

Constitució N. poder Aspiracions 

de futur 

Drogues Origen Conductes 

. Pare treballador que 

no fa res a casa 

. Superheroi que 

apareix en una sèrie 

on sempre ha de 

salvar una noia que 

està en perill 

. El pare no sap on són 

els estris de cuina ni la 

roba del seu fill; fins i 

tot un dia es posa a 

cuinar i se li crema el 

menjar 

. Preocupació 

pel pes 

. Dona com a 

mestressa de 

casa 

. De tot tipus, 

però prioritzen 

els prims 

. Relativament 

bo 

--------------- . El pare sempre 

veu cervesa i en 

més d’una 

ocasió es 

presenta a casa 

begut 

----------------------- . Mare s’aprofita del seu 

fill en nombroses 

ocasions perquè faci 

coses per ella 

. Mala educació de Shin 

Chan  
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Feina Mentalitat Orientació 

sexual 

Nivell d’estudis Estat civil Missatge Participació 

. Feines qualificades: el 

pare és cap d’una 

empresa 

. Mentalitat 

masclista: el pare 

mira la tele bevent 

cervesa mentre la 

mare fa les feines de 

casa  

----------------- ---------------------- . Famílies 

tradicionals, 

casades i amb fills 

. En algun episodi donen algun 

consell que pot ser útil per 

l’espectador: estils de natació, 

dutxar-se abans d’entrar a una 

piscina, com cuinar alguns plats... 

. No 

 

Valors positius Valors negatius Altres aspectes 

. Amistat, cooperació, família, respecte, 

tolerància 

. Mala educació, avarícia, golafreria, luxúria, 

egoisme, enveja  

 

------------------------------------------------------------------ 

Font: elaboració pròpia 
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