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1 Consideracións previas

Desde a Mesa pola Normalización Lingüística, entidade independente que ten como único 
obxectivo a promoción do uso do galego en todos os ámbitos da vida social propios de cal-
quera idioma, presentamos un novo informe relacionado co uso do galego no noso país. 

O obxectivo deste informe é o estudo do uso do galego na programación infantil televisiva, re-
collendo a situación da nosa lingua na pequena pantalla dedicada a persoas destinatarias máis 
novas así coma a análise da audiencia que ten e se se promocionan correctamente os contidos.

Céntrase nun sector que é de moito interese, pois fai referencia aos dereitos das crianzas 
galegofalantes a veren contidos adecuados para o seu tempo de lecer na súa lingua e ás non 
galegofalantes a tomar parte da cultura do país.

O informe elaborouse no ano 2018, no mes de febreiro e dividiuse en tres partes:

- Na primeira inclúese información sobre a programación infantil tanto a nivel de estatal 
coma autonómico, exemplificando as programacións dun día da semana e dun domingo 
para comparalas entre elas.

- A segunda parte céntrase exclusivamente na programación infantil en galego, facendo un 
percorrido histórico da TVG e TVG2 até analizar a situación actual.

- A última parte dedícase a un breve estudo comparativo sobre as aplicacións de cada canle. 

 A metodoloxía que se empregou para estudar os diferentes apartados foi a seguinte:

- Buscar as franxas horarias de programación das diferentes canles nas súas respectivas 
páxinas web. Dentro de cada páxina, analizar os diferentes contidos que ofrecen.

- Estudo das audiencias con informes e datos proporcionados por Barlovento Comunica-
ción, Kantar Media e a Asociación para a Investigación de Medios de Comunicación.

- Descarga e análise das diferentes apps das canles de ámbito estatal e autonómicas centra-
das na programación infantil.
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2 Lexislación

É importante ter en conta a normativa estatal e autonómica sobre o papel fundamental que 
teñen os medios audiovisuais no proceso de normalización lingüística.

No Estado español, a Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual, recolle 
no seu capítulo I do título II, a garantía dos dereitos dos cidadáns e cidadás a recibir contidos 
en condicións de pluralismo cultural e lingüístico, así coma a exixir ante as autoridades a 
adecuación da programación ao ordenamento constitucional vixente.

No seu artigo 4 recoñece que «Os operadores de servizos de comunicación audiovisual pro-
moverán o coñecemento e a difusión das linguas oficiais no Estado e das súas expresións 
culturais. Neste sentido, os operadores de titularidade pública contribuirán á promoción da 
industria cultural, en especial á de creacións audiovisuais vinculadas ás distintas linguas e 
culturas existentes no Estado».

Segundo o artigo 5, «todas as persoas teñen o dereito a que a comunicación audiovisual in-
clúa unha programación en aberto que reflicta a diversidade cultural e lingüística da cidada-
nía. As comunidades autónomas con lingua propia poderán aprobar normas adicionais para 
os servizos de comunicación audiovisual do seu ámbito competencial co fin de promover a 
produción audiovisual na súa lingua propia».

A Lei 6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de Galiza, recolle no capítulo 1 considera-
cións sobre a lingua. No artigo 1o «os poderes públicos de Galiza recoñecen a importancia 
cultural, económica e social das actividades cinematográficas e do audiovisual, do papel que 
poden desempeñar coma creación artística, información, coñecemento e imaxe de Galiza, en 
aras da consecución da normalización cultural e lingüística de Galiza, polo cal os conside-
ran sector estratéxico e prioritario». O artigo 4, facendo referencia ás actividades do sector, 
afirma que deben garantir «a promoción e a difusión da cultura e normalización da lingua 
galega, así coma a defensa da identidade galega». Así mesmo, no artigo 5, «a Xunta de Ga-
liza recoñece o carácter estratéxico e prioritario do sector audiovisual pola súa importancia 
cultural, social e económica, coma instrumento para a expresión do dereito á promoción e 
divulgación da súa cultura, historia e lingua, coma datos de autoidentificación».

Nos principios xerais de programación, dentro do seu portal de transparencia, a TVG recolle 
o seguinte: «Especial papel correspóndelle á TVG e á Radiotelevisión á hora de contribuír 
á normalización da lingua galega e á difusión da cultura propia de Galiza. É indubidábel 
a influencia que a televisión e a radio poden e deben exercer de cara á difusión eficaz das 
vixentes normas lingüísticas que faciliten, de maneira cada vez máis normal e polo uso repe-
tido, o dominio do idioma galego. En moitas ocasións, a simple exposición oral da linguaxe 
correcta servirá para ir fomentando o seu uso adecuado entre os usuarios e usuarias da radio 
e a televisión de Galiza». 
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3 Importancia sociocultural da programación infantil

A televisión, a pesar de ser un medio de comunicación tradicional, segue a ser moi impor-
tante na sensibilización e concienciación das crianzas, ademais dun elemento potenciador 
de capacidades e aprendizaxe. Por isto, dada a importancia que posúe a linguaxe no pensa-
mento infantil e a influencia que as mensaxes televisivas teñen nel, o medio podería servir 
de instrumento para potenciar as capacidades lingüísticas e relacionarse no ámbito social.

Temos unha corporación pública con boas e bos profesionais e dotada de medios técnicos 
que pode ser unha ferramenta eficaz e de primeira orde para a normalización lingüística.

Hai que ter en conta que as novas xeracións adoitan consumir contidos noutros dispositi-
vos coma tabletas ou móbiles, polo que as aplicacións dos medios dedicadas aos contidos 
infantís tamén son moi importantes. Estes dispositivos, ao fin e ao cabo, vanos empregar 
para relacionarse no futuro e vanse afacendo a eles cada vez desde idades máis temperás. 
Os contidos en galego nas novas tecnoloxías son imprescindíbeis para a posíbel integración 
dos das crianzas nestes ámbitos.

4 Programación infantil no Estado español

A chegada da TDT cambiou a concepción das canles xeralistas. Agora existen canles temá-
ticas pensadas para persoas destinatarias máis novas. A programación infantil foi desapa-
recendo das grellas das canles principais xeralistas e autonómicas (primeiro do horario de 
tarde, logo das mañás e finalmente das fins de semana) para pasar ás segundas canles.

A televisión catalá desde o 2009 dispón dunha canle específica para crianzas, Súper 3, inspi-
rada no clube infantil Club Súper 3. A de Euskadi habilitou ETB3, a valenciana Punt2 co seu 
Babaclub e Canal Sur na súa segunda canle co clube infantil La Banda. A diferenza das an-
teriores, a canle de Castela-A Mancha programou o seu propio contedor infantil Kosmi Club 
alternando horarios na canle principal e na segunda. Aragón Televisión tamén dispoñía de 
Zagales. Todas estas e a TVG, con Xabarín Club, eran as únicas que tiñan estrutura contedor 
(programa de televisión dentro do cal se inclúen diferentes programas independentes pero 
relacionados entre si).

A maioría destas canles suprimiron os contidos infantís. Só o manteñen a catalá, a vasca e 
a galega.

Ningunha canle dá a posibilidade de acceder con contidos dobrados ao galego aínda que en 
moitos casos a dobraxe está feita e emitida na TVG e ademais existen actrices e actores da 
dobraxe altamente cualificadas/os.
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5 Exemplos de programacións diarias

A continuación faise unha análise da programación infantil á que ten acceso unha crianza galega.

CANLES DE ÁMBITO ESTATAL

ClanTV (Programación en castelán. Ampla oferta de series en inglés e sub-
tituladas nesta mesma lingua, se así se desexa). Clan é unha canle de televi-
sión aberta española de índole infantil, pertencente a TVE que emite series 
e debuxos animados a través da televisión dixital terrestre en operadoras 

de televisión por subscrición. Os seus principais competidores son Boing e Disney Channel.

07.05 Pocoyó
07.12 Bing
07.26 Peg + Gato
07.50 Bob Esponja
08.35 Sherlock Yack, zoo detective
08.59 Yoko
09.23 Peg + Gato
09.47 Juan y Tolola
10.08 Los Octonautas
10.19 Tutu
10.33 Bing
10.47 Sandra, detective de cuentos
11.15 Sam el bombero
11.34 El pequeño reino de Ben y Holly
11.55 Peppa Pig
12.14 Juan y Tolola
12.35 El pequeño reino de Ben y Holly
12.56 Bat Pat
13.20 Marcus Level
13.44 Bob Esponja
14.29 Fanboy y Chum Chum
15.15 Marcus Level
15.39 Bat Pat
16.03 Cuatro amigos y medio
16.27 Pocoyó
16.41 Tutu
16.55 Bing
17.09 Juan y Tolola
17.30 Cleo y Cuquin
17.44 Peg + Gato
18.08 El pequeño reino de Ben y Holly
18.29 Peppa Pig
18.48 Bat Pat
19.12 Sherlock Yack, zoo detective
19.36 Desafio Champions Sendokai
20.01 Bob Esponja
20.46 Los Superminiheroes
21.29 100 cosas que hacer antes de ir al instituto
22.13 Escuela de Rock
22.57 Bob Esponja
23.42 100 cosas que hacer antes de ir al instituto

07.05 Pocoyó
07.12 Bing
07.26 Los Octonautas
07.48 Sam el bombero
08.08 Tutu
08.15 Lunnis de leyenda
08.17 Wissper
08.32 Pocoyó
08.39 El pequeño reino de Ben y Holly
09.00 Cleo
09.12 El pequeño reino de Ben y Holly
09.33 Peppa Pig
09.52 Super Wings
10.15 Peg + Gato
10.39 Cleo y Cuquin
11.01 Peppa Pig
11.20 Masha y el oso
11.34 Sherlock Yack, zoo detective
11.58 Bat Pat
12.22 El show de Garfield
12.46 Marcus Level
13.35 Los superminiheroes
14.17 Bob Esponja
15.26 Cher Ami
16.45 Los Cachorro y el código Marco Polo
18.12 Blackie y Kanuto
19.27 Monica Chef
19.51 El show de Garfield
20.15 Bob Esponja
21.43 100 cosas que hacer antes de ir al instituto
23.13 Escuela de rock

Exemplo da programación do día  
10 de xaneiro de 2018 (cuarta feira)

Exemplo da programación do día  
18 de xaneiro de 2018 (domingo)
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Disney Channel é unha canle de televisión aberta española de orixe esta-
dounidense, propiedade de The Walt Disney Company Spain & Portugal, 
filial da internacional The Walt Disney Company. Foi lanzada ao aire o 

17 de abril de 1998 como unha canle de subscrición adicional e basea a súa programación en 
contidos dirixidos a un público infantil e xuvenil da factoría Disney.

Exemplo da programación do día  
11 de xaneiro de 2018 (quinta feira)

Exemplo da programación do día  
18 de xaneiro de 2018 (domingo)

06.00 Art Attack
06.22 Cambio de Clase
06.29 Disney Mickey Mouse
06.36 Art Attack
06.56 Henry, el monstruo feliz
07.44 La princesa Sofia
08.12 Las aventuras de Ladybug
08.39 Star contra las fuerzas del mal
09.02 Disney Mickey Mouse
09.26 Henry, el monstro feliz
10.23 Calimero
11.13 Pj Masks
12.02 Art Attack
12.52 Disney Mickey Mouse
13.08 Star contra las fuerzas del mal
13.59 Las aventuras de Ladybug
14.51 Entre hermanos
15.16 Coco & Lana: El diario
15.38 Entre hermanos
16.04 Star, contra las fuerzas del mal
16.54 Las aventuras de Ladybug
17.21 Phineas y Ferb
17.47 Star Wars: Las aventuras 

de los Freemaker
18.15 Pat el perro
18.48 La guardia del leon
19.08 Disney Mickey Mouse
19.48 Star contra las fuerzas del mal
20.48 Las aventuras de Ladybug
21.36 Entre hermanos
22.33 Campamento Kikiwaka
22.59 Jessie
23.28 Ja ja show

07.02 Henry, el monstruo feliz
07.40 Disney Mickey Mouse
07.45 Pj Masks
08.10 Elena de Ávalor
09.00 La Guardia del León: El resurgir de Scar
09.30 Mickey y los Súper Pilotos
09.54 ¿Qué se cuece, Olaf?
10.07 Disney Mickey Mouse (Edición Especial)
10.20 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug
11.10 Patoaventuras
11.35 Phineas y Ferb
12.00 La ley de Milo Murphy
12.25 Star contra las fuerzas del mal
12.51 Disney Mickey Mouse
12.55 Enredados, la serie
13.20 Entre hermanos
14.10 Star contra las fuerzas del mal
14.36 Disney Mickey Mouse
14.40 Bizaardvark
15.05 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug
15.30 Salvaje
17.00 Campanilla y el gran rescate
18.15 Patoaventuras
19.06 La ley de Milo Murphy
20.00 Phineas y Ferb
20.40 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug
21.30 Star contras las fuerzas del mal
22.20 Campamento Kikiwaka
23.12 Entre hermanos
00.04 Bizaardvark
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Boing é unha canle de televisión italiana dirixida ao público infantil e ado-
lescente, producida e transmitida en Italia por TBSE. Está dispoñíbel en 
TDT e televisión dixital por satélite. Hai unha versión no Estado español.

Exemplo da programación do día  
10 de xaneiro de 2018 (cuarta feira)

Exemplo da programación do día  
18 de xaneiro de 2018 (domingo)

00.05 Tito Yayo
00.20 Steven Universe
01.05 Mr. Bean
01.25 Lego Ninjago: Masters of Spinjitzu
02.10 Mr. Bean
02.55 Mi caballero y yo
03.40 Lego Ninjago: Masters of Spinjitzu
04.25 Mr. Bean
04.45 Mi caballero y yo
05.30 Chowder
06.00 Mr. Bean
07.05 Grizzy y los Lemmings
07.25 El show de Tom y Jerry
07.50 New Looney Tunes
08.25 Somos osos
08.55 Grizzy y los Lemmings
09.15 The Happos family
09.20 Mr. Bean
09.50 Mi caballero y yo
10.35 The Happos family
10.40 Grizzy y los Lemmings
11.25 The Happos family
11.30 Steven Universe
12.20 Clarence
13.10 Ben 10
13.35 Teen Titans Go
14.00 Doraemon, el gato cósmico
14.55 New Looney Tunes
15.50 El asombroso mundo de Gumball
16.40 Somos osos
17.00 The Happos Family
17.05 Doraemon, el gato cósmico
17.30 El show de Tom y Jerry
17.50 The Happos Family
17.55 Las Supernenas
18.20 Clarence
18.45 Ben 10
19.10 Poderosas Magiespadas
19.35 Teen Titans Go
20.00 Somos osos
20.20 Ok K-o! Let’s be Heroes
20.25 Doraemon, el gato cósmico
21.15 El asombroso mundo de Gumball
21.35 Ok K.o! Let´s be Heroes
21.40 Historias corrientes
22.30 Dragon Ball Super
22.55 Hora de aventuras
23.40 Tito Yayo

06.45 Mr. Bean
07.20 Mi Caballero y yo
07.55 Grizzy y los lemmings
08.20 El Show de Tom y Jerry
08.40 The Happos family
08.45 La hora Looney Tunes
09.10 Doraemon, el gato cósmico
10.30 Teen Titans Go!
11.20 El asombroso mundo de Gumball
11.40 El valiente príncipe Ivandoe
11.45 Ok Ko: Let´s Be Heroes-cortos
12.10 Ben 10
12.35 Poderosas Magiespadas
13.00 Wooala!
13.25 Somos osos
13.50 Teen Titans Go!
14.35 El valiente príncipe Ivandoe
14.40 Doraemon, el gato cósmico
15.30 Liberad a Willy I
17.45 La hora Looney Tunes
18.10 Somos osos
19.00 Clarence
19.45 El valiente príncipe Ivandoe
19.50 Doraemon, el gato cósmico
20.40 Hora de Aventuras
22.25 Historias corrientes
23.15 Tito Yayo
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Exemplo da programación do día  
10 de xaneiro de 2018 (cuarta feira)

Exemplo da programación do día  
18 de xaneiro de 2018 (domingo)

TVG2

TVG2 (programación íntegra en galego), previamente coñecida como 
G2 é unha canle de televisión aberta, a segunda canle de televisión da 
Corporación de Radio-Televisión de Galiza.

A súa programación céntrase de segunda a sexta feira nos espazos infantís e xuvenís, os es-
pazos culturais e documentais e a redifusión dos informativos da primeira canle.

07.00 Caracois (infantís)
07.05 Olivia (infantís)
07.20 Doraemon, o gato cósmico (infantís)
07.40 Dinotrux (infantís)
08.05 King Julien (infantís)
08.30 Zombie Hotel (infantís)
08.55 O show de Peabody e Sherman (infantís)
09.30 Folgo e feitura (divulgativo)
09.55 Relanzos (divulgativo)
10.30 Bos días (informativo)
12.55 Doraemon, o gato cósmico (infantís)
13.15 Os defensores dos soños (infantís)
13.40 O show de Peabody e Sherman (infantís)
14.05 Dragon Z (infantís)
14.30 Dragon Z (infantís)
15.00 Galicia Noticias Mediodía (informativo)
15.30 Telexornal mediodía con lingua de signos 

(informativo especial)
16.35 Zigzag diario (informativo)
17.00 O tempo (informativo especial)
17.05 Olivia (infantís)
17.15 Doraemon, o gato cósmico (infantís)
17.40 Parruliño, feo e mais eu (infantís)
18.00 As andanzas do Gato con botas (infantís)
18.25 O show de Peabody e Sherman (infantís)
18.45 Yakari (infantís)
19.00 O albor dos Croods (infantís)
19.25 Banana Cabana (infantís)
19.45 As bólas máxicas (infantís)
20.10 As bólas máxicas (infantís)
20.35 Shin Chan (infantís)
20.55 Shin Chan (infantís)
21.30 Telexornal serán (informativo)
22.45 Tolemias (divulgativo)
23.35 Galicia On (divulgativo)
00.00 Zigzag diario (informativo)

00.00 Conspiración (cine)
01.25 Zigzag (informativo)
02.20 Segunda división B (deportivo)
04.05 Hockey Patines (deportivo)
05.35 Ciclismo (deportivo)
05.50 A neve (divulgativo)
06.15 En Xogo (deportivo)
07.00 Zigzag (informativo)
07.55 Xabarín Club Mañá (infantís)
11.55 Segunda División B (deportivo)
13.50 Primeira División femenina de fútbol sala 

(deportivo)
15.25 Deporte extra (deportivo)
15.30 Telexornal fin de semana (informativo)
16.20 O tempo (informativo)
16.25 Liga das cidades (deportivo)
19.45 Entrevista deportes (deportivo)
20.15 Balonmán (deportivo)
21.50 Deporte Extra (deportivo)
22.00 Telexornal fin de semana (informativo)
22.40 En Xogo (deportivo)
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6 Programación infantil en galego

Historia

Desde 1985 até a aparición do Xabarín no ano 1994, a canle autonómica programou por 
primeira vez contidos infantís o ano que iniciou as súas emisións, dedicándolle media hora 
todos os días (sobre as oito da tarde) e quince minutos as fins de semana. No ano 86 incor-
porou unha franxa ao mediodía e outra pola tarde. Ao ano seguinte só se emitían polas tar-
des de segunda feira a sábado. No 1988 só había media hora de programación infantil nas 
mañás dos sábados e domingos.

Nos 90 volven a emitirse contidos polas tardes de segunda a domingo co programa diario 
Superamigos que contaba tamén cunha mascota, Espantallo. Era semellante ao contedor do 
Xabarín: contiña debuxos animados, concursos, actuacións... Unha vez desapareceu, progra-
mouse Tarde Taina para os sábados, e logo Xogando coas Letras.

Até o 94, ano de estrea do Xabarín, continuouse a estratexia de emitir contido infantil só 
polas tardes.

Nesta nova etapa, a TVG emitiu en horario de tarde de segunda a sexta feira e nas mañás das 
fins de semana series animadas, contidos musicais, concursos… Un ano despois, o clube xa 
conseguira 40 000 socios, un 10% da poboación infantil galega; protagonizando a mascota 
xiras, concertos e espectáculos por varias cidades galegas fóra das pantallas, converténdo-
se no principal axente normalizador da lingua galega para os máis pequenos e pequenas. 
A finais do 95 a Xunta asinou un convenio coa canle autonómica para potenciar o uso do 
galego entre os mozos e mozas e decidiu a emisión de programas de promoción da lingua e 
diversos aspectos de contido cívico, saíndo á luz espazos coma Seguriño e Preescolar na casa. 
No 96 seguiuse ampliando a franxa horaria de emisións ao longo da semana, vivindo unha 
etapa bastante estábel até o 2005, cando comezou a diminuír este tipo de contidos até a súa 
completa desaparición no ano 2009 co seu traspaso á TVG2.

Nos seus inicios, a TVG2 emitía de segunda a sexta feira de 14.00 a 15.30 e de 17.00 a 20.30. 
Series de animación intercaladas con producións galegas e outros contidos culturais convivi-
ron coa programación infantil os primeiros anos. En 2010 aumentou a sete horas repartidas 
en franxas de mañá, mediodía e tarde. Tras o verán de 2011 oito horas de programación cada 
día da semana. Ao engadir sábados e domingos, a programación infantil chegou a ocupar 44 
horas e media á semana. No 2013, 52 horas e á semana, nove horas ao día durante a semana 
e toda a mañá das fins de semana.

En 2012, TVG2 emite novas series de produción propia: Os Bolechas, Os Axóuxeres, Bicos de 
música e As aventuras de Minchi.
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Situación actual

A programación infantil en galego só está presente na segunda canle da Televisión de Galiza. 
Porén, non ten unha programación íntegra destinada aos máis pequenos e pequenas senón 
que inclúe outra clase de contidos, dedicándolle tan só un 41,70% do tempo de emisión nos 
días laborábeis e un 24,3% na fin de semana. Desde que o clube Xabarín se pasou á segunda 
canle, abárcase máis franxa horaria que cando se emitía na primeira: antes de que as crian-
zas vaian á escola (07.00-10.30), á hora de xantar (12.55-15.00) e pola tarde (17.05-21.30). Nas 
fins de semana só hai emisións infantís polas mañás: sábados de 07.00 a 14.40 e domingos 
de 07.55 a 11.55. Actualmente, a TVG2 emite 61 horas e 40 minutos semanais.

Xabarín, unha das máis importantes iconas da galega para varias xeracións, debilitouse for-
temente. Actualmente, a maioría das crianzas descoñecen esta figura. Todo o merchandising 
que se creara en torno a el, practicamente, desapareceu. Podemos comparar esta situación 
coa que presentan outras canles coma TVE con Clan, Telecinco con Boing ou Antena 3 con 
Neox Kidz que gozan dunha boa gama de produtos no mercado (camisolas, mochilas…) aca-
paran toda a atención das crianzas galegas.

Centrándose na Televisión de Galiza, a maioría dos programas están dedicados aos máis pe-
quenos e pequenas (2-5 anos) como poderían ser, por exemplo, Caracois, Olivia ou Dinotrux. 
Moitos dos contidos ofertados na TVG e noutras canles autonómicas para os máis maio-
res coma Doraemon, Shin Chan, Dragon Z, son reposicións que seguen a emitirse desde 
hai anos, con capítulos pouco actuais que se repiten constantemente. Os de menor idade 
toleran estas repeticións e supón un tipo de audiencia que se renova constantemente ao 
ir medrando e optar por outros contidos, por iso aos produtores non lles interesa realizar 
grandes investimentos, a pesar do bo resultado económico que poderían conseguir grazas 
ao merchandising.

Porcentaxe de horas destinadas  
á programación infantil (TVG2)

Un día laborábel Fins de semana (48 h)

58,3%
(14 h)

75,7%
(36 h 20 min)

Programación infantil
Outra temática

41,7%
(10 h)

24,3%
(11h 40 min)
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Na análise televisiva de 2017* a canle infantil máis vista en Galiza é Clan TV (cun 2,4% de 
cota), seguida de Disney Channel (1,5) e Boing (1,2%). A TVG2 non alcanza nin o 1%. 

No total de programación diaria infantil, tan só o 4,6% se oferta en galego nos días laborá-
beis e o 2,7% na fin de semana.

A maioría dos contidos proveñen de produción foránea. Isto supón que a maior parte da 
programación está dobrada doutras linguas como a inglesa, a española ou a xaponesa.

Na configuración das tv no apartado de audio aparece por defecto en versión orixinal en lu-
gar de galego polo que os debuxos aparecen en inglés… aínda que estean dobrados ao galego.

En canto á web, o espazo dedicado ás crianzas non está moi visíbel e unha vez estamos dentro, 
non vemos unha grande adaptación para o manexo dos máis pequenos. Faltan máis contidos 
interactivos, pois as crianzas empregan moito as tabletas e smartphones para acceder a eles.

Reivindicamos o dereito a que as crianzas teñan programas infantís na súa lingua e que só 
4,6% da programación infantil estea en galego demostra a absoluta desigualdade.

Estes datos son unha proba palpábel da falsa liberdade de escolla pois, na práctica, non exis-
te opción de poder vivir en galego nin tan sequera unha crianza pode ver programas infantís 
en galego na maior parte do tempo.

* Segundo datos de Barlovento Comunicación e Asociación para a Investigación de Medios de Comunicación.

Programación diaria infantil en galego

Un día laborábel Fins de semana

95,4%

4,6% 2,7%

97,3%

Oferta en galego
Oferta noutras linguas
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7 Aplicacións

Aplicacións das canles de ámbito estatal

Clan TV ten unha aplicación na que, ademais de poder visualizar os contidos en inglés, 
tamén ten actividades para pintar os debuxos animados ou mesmo a opción de cámara. 
Tamén conta co control por franxas de idade.

A aplicación de Disney Channel só permite ver capítulos das series que emite, sen ningún 
tipo de clasificación, e ver a TV en directo.

Boing, os contidos están integrados dentro da aplicación Mitele do grupo Mediaset.

Aplicación da TVG

A aplicación da TVG, Xabarín TVG, só conta coa opción de ver os contidos das series que 
emiten e o control parental por franxas de idade. 

Ten unha ligazón para afiliarse ao clube Xabarín.
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8 Conclusións

Resulta alarmante o retroceso da presenza da lingua galega na programación televisiva: só 
a CRTVG garante a súa presenza na grella televisiva, mais faino de forma cativa e míni-
ma, malia o establecido na lexislación estatal e autonómica sobre o audiovisual e malia 
as enormes posibilidades técnicas actuais que poderían aumentar as emisións en galego 
significativamente. 

 En canto á conveniencia de actualizarse ofertando produtos como DVD ou APP con conti-
dos infantís, desprézanse os traballos de dobraxe xa elaborados e financiados con diñeiro pú-
blico pola entidade televisiva. É lamentábel que non se poidan visualizar en galego debuxos 
animados que tiveron grande impacto e éxito en Galiza, aos que non se lle dá continuidade 
en galego no mercado cos seus produtos derivados. 

Esta situación, xunto co tratamento do galego como lingua estranxeira na educación infantil 
demostrado noutros estudos do Observatorio dos Dereitos Lingüisitcos da Mesa pola Nor-
malización Lingüística, forman parte dun contexto máis amplo de exclusión, subordinación 
e marxinación do idioma de Galiza sobre o que os poderes públicos galegos teñen a obriga 
de actuar e inverter a situación e onde, porén, sen que até o momento se introducise ningun-
ha acción de corrección, nin tan sequera das contempladas no PXNLG de 2004, participando 
dela por omisión e desidia. 

Debido á súa influencia social, o sector audiovisual non pode ficar fóra do proceso de norma-
lización lingüística que a Xunta de Galiza ten a obriga de promover. 

A solución comeza por aproveitar as posibilidades que ofrece a canle pública, impulsando o 
seu obxectivo normalizador e activar por parte da administración os recursos cos que conta 
para ampliar substancialmente a oferta en lingua galega. 

No 2015, con motivo do debate parlamentar do Mandato Marco da Corporación de Radio 
Televisión de Galiza no Parlamento galego, a Mesa enviou unha serie de propostas encami-
ñadas a incluír o contemplado no Plan xeral de normalización da lingua galega e a mellorar 
a efectividade na función que a canle pública galega debe ter para a normalización da nosa 
lingua no ámbito audiovisual e nomeadamente, na creación e difusión de contidos en galego 
destinados ao público infantil. 

Nese mesmo ano a Mesa remitiu a todos os partidos con representación parlamentar e ao 
presidente da Xunta de Galiza, Alberto Núñez Feixó, a Proposta de medidas urxentes para 
a normalización, nas que se contemplaba o impulso ao papel normalizador da CRTVG coa 
mellora e ampliación da oferta de lecer infantil e xuvenil en galego na TVG e na RG e a toma 
de iniciativa para a chegada a acordos con outras canles, distribuidoras, produtoras para a 
dobraxe e lexendado de filmes e series en galego. 

Desde a Mesa solicitamos a actuación da Xunta de Galiza, e que cumpra a súa obriga de pro-
mover o galego de forma activa tamén no sector audiovisual dirixido ao público infantil e 
xuvenil de forma que garanta materialmente os dereitos lingüísticos destas franxas de idade 
amparados pola normativa. 
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Medidas para unha maior presenza do galego no ámbito do lecer das crianzas: 

1. A TVG. A Galega debe aumentar a oferta en galego destinada á infancia e mocida-
de nas televisións públicas, incluída a creación dunha terceira canle exclusiva para 
programación infantil.

2. A CRTVE debe garantir a opción de dobraxe ao galego na programación infantil e xuve-
nil da canle específica da emisora pública estatal. 

3. O goberno galego debe adoptar as medidas e accións precisas a través de acordos con 
outras administracións e empresas co fin de garantir a opción dobrada ao galego en todas 
as canles. 

4. Hai que activar as licenzas galegas de TDT existentes e crear outras novas como maneira 
de garantir a presenza da lingua galega e de contidos de produción galega con especial 
atención ao público infantil e xuvenil. 

5. Débese garantir unha oferta mínima de DVD e outro material audiovisual en galego ou 
con opcións de lexendas no noso idioma. 

6. As autoridades deben promover programas, xogos informáticos e todo tipo de aplica-
cións adaptadas ao galego. 

7. O goberno galego debe adoptar as medidas necesarias que permitan a visualización 
en Galiza da RTP segundo o contemplado na Carta Europea de Linguas Rexionais 
ou Minoritarias.

Trátase, en definitiva, de facer cumprir a lexislación da que Galiza se dotou, para preservar e 
garantir materialmente os dereitos lingüísticos da infancia e da mocidade.




