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1. Helburua 

Errealitatea eta gure irudi propioa hautemateko dauzkagun moduetan publizitateak duen 

inpaktuaren aurrean jarrera kritiko bat hartzea. Era berean, gorputzaren gurtza eta 

komunikabideek, eta zehazki, publizitateak, sustatzen duen perfekzio-irudiaren garrantzia 

erlatibizatzea.  

 

2. Edukiak 

 Testuinguru historiko eta kulturala 

o Gorputzaren gurtza garai eta kultura desberdinetan. 

 Gorputz-irudiarekin lotutako nahasmenduak 

o Nahasmendu horien atzean dauden arrisku-faktoreak, gorputz-irudiagatiko obsesio 

neurrigabea partekatzen dutenak. 

 Publizitatea 

o Irudiagatiko obsesiora eramaten duten arrisku-faktoreekin lotura. 

 

 

3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa 

Tailerraren edukiekin lotutako galderak biltzen dituen galdesorta. Zentroetan bete beharko 

dute galdesorta hori, Kontsumobideren prestakuntza eta informazio zentrora bisita egin 

aurretik. 

Erantzun bat baino gehiago hauta daitezke. 

1. Zure ustez, gorpuzkerak garrantzi handia al du honako hauek lortzean? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Lana: 
o Bai 
o Ez 

 

 Maitasuna: 
o Bai 
o Ez 

 

 Adiskideak: 
o Bai 
o Ez 
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2. Adieraz ezazu, zure iritzira, zein den gorpuzkera idealaren tailua, gaur egun: 

o 36. tailua. 
o 38. tailua. 
o 40. tailua. 
o 42. tailua. 

 

3. Adieraz ezazu, zure ustez, 20 eta 40 urte bitartean batez besteko emakume batek zer tailu 

izaten duen. 

o 36. tailua. 
o 38. tailua. 
o 40. tailua. 
o 42. tailua. 

 

4. Hogeita hiru urte baino gehiagoko zenbat pertsona ezagutzen dituzu, 36. tailua dutenak? 

o Asko. 
o Dezente. 
o Gutxi. 
o Oso gutxi. 
o Bat ere ez. 
o Kopuru zehatz hau: ___________ 
 

5. Uste duzu mundu guztiarentzat tailu berbera dela egokiena, ideal gisa? 

o Bai 

o Ez 

Iruzkinak (aukeran): ____________________________________ 

 

6. Zure iritziz, gaur egun presio handia al dago, gorpuzkerari dagokionez? 

o Bai 

o Ez 

Iruzkinak (aukeran): ____________________________________ 

 

 

7. Nork egiten du presio hori? Presio hori egiten den eremu bakoitzari ezarri iezaiozu 1etik 

3ra bitarteko zenbaki bat (presiorik handiena = 1). 

 Hedabideak:  _____ 

 Familia:  _____ 
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 Adiskideak:  _____ 

 Beste batzuk (adierazi nor): ______________________________ 

 

8. Zein emakume edo gizonen antza izan nahi zenuke, edo zein emakume edo gizonen itxura 

duzu gustuko? Eman itzazu hiru izen. 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

 

9. Zergatik duzu gogoko horietako bakoitza? 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

10. Gaur egun, gizartean, zein dira, zure ustez, baliorik handiena ematen zaien dohainak?  

 

11. Zure iritzira, zer ondorio ditu dohain horiek horrela balioesteak, gizarte osoarentzat? 

 

12. Nor ateratzen da irabazten horrelako dohainak balioesten direlako? 

 

 

13. Ondorio gisa, zure ustez, zein motatakoa da bizi garen gizarte hau? 
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3.2. Tailerrari dagokionez 

ARIKETA 1: GORPUTZA GURTZEA GARAI ETA KULTURA GUZTIETAN 

Une historiko jakin batzuetan eta hainbat kulturatan edertasun-kanon desberdinei buruzko 

errepaso historiko laburra egin ondoren, joko bat egingo dugu, aitzakia gisa baliagarri izango 

zaiguna historian zehar izandako edertasun-truku deigarrienetako batzuk komentatzeko. Joko 

horrekin lortutako irabaziei esker ikasleek irabazi horiek zertan inbertitu erabakitzeko garaian 

dituzten interesak zein diren ikusiko dugu. 

 

ARIKETA 2: POWER POINT PARTIZIPATIBOA 

Zenbait euskarritan oinarritutako erakusketa teorikoa eta tailerreko edukietan lan egiteko 

ikasleen parte-hartzea uztartzen dituen power pointa. 

 

 

4. Gaitasunekiko lotura 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten taldeak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

 
     

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

      

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 
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4.2. Beste talde batzuk  

 

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

 
Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun digitala 

     

 

 

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

    
  

 

 

 

5. Baliabideak 

Material didaktikoak 

 “Verdadera belleza” bideoa 

http://www.youtube.com/watch?v=VtmA0IfdHlw 

 

 Kontsumitzailearentzako 133 hezkuntza-tailerrak. 9. blokea: Gorputzarekiko gurtza 
 http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

 kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VtmA0IfdHlw
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml
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Web-orriak 

 Publizitatea, hezkuntza eta teknologia berriak. Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa 

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%20150.htm 

 

 “Tu eres mas que una imagen” kanpaina 

- http://www.masqueunaimagen.com/ 

- http://www.anaymia.com/ 

 

 Anorexiaren eta Bulimiaren aurkako Euskadiko Elkartea (ACABE) 

www.adaner.org 

 

 Anorexiaren eta Bulimiaren aurkako Laguntza eta Borrokarako Elkarteen Federazio 

Espainola 

www.feacab.org 

 

 

Helbide interesgarriak 

 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta informazio 

zentroak 
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