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1. Helburua 

Haur eta nerabeentzako produktuen publizitatea egiteko modu ezberdinak aztertzea; 

baita neska-mutilen irudien erabilera kontsumoan eragina izateko helburuarekin ere.  

Haur-programazioari buruz eta adingabe eta nerabeei zuzendutako publizitateari 

buruz daukagun araudia ezagutzea, eta publizitate-mezuekiko jarrera kritikoa 

ahalbidetzen duten tresnak eskuratzea. 

 

2. Edukiak 

• Benetakoa eta gezurrezkoa haurrentzako publizitatean 

• Publizitatea ikusterakoan eta produktuak erosterakoan erabilitako irizpideak. 

• Haurren eta nerabeen kontsumoan eragiteko erabiltzen diren 

publizitate-estrategiak 

• Haur eta nerabeentzako programazioari eta publizitateari buruzko araudia eta 

hausnarketa. 

• Haur eta nerabeentzako publizitatea modu kritikoan aztertzen ikastea. 

• Aholkuak eta erreklamazio-bideak. 
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3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa 

Adingabeen eta gazteen kontsumoari buruzko eta familia-kontsumoan duen eraginari 

buruzko testu bat da, eta helburua da, ikasgelan irakurri ondoren, gai horri buruz 

hausnartu eta eztabaidatu ahal izatea. 

     Jarraian, jarduera aurkeztuko dugu.  

 

Haurren eta nerabeen papera kontsumo-erabakietan: tirania hutsa? 
Azpiko testua irakurtzea proposatzen dizuegu. Zer iritzi duzue irakurritakoari 
buruz? Horretaz hitz egin eta hausnarketa egin taldeka. Denen aurrean azaldu 
ateratako ondorioak. 

 
Gure seme-alabek gero eta gehiago eskatzen digute; gurea ote da errua?, 

telebistarena?, auzoko lagunarena?; batzuetan uste dut arazo honek gainezka egingo 

digula. Nire alabak 4 urte baino ez ditu, eta egunero nahi izaten du opari bat eskolatik 

irteten denean... Hori ez da ikusten dudan gauza bakarra, neska-mutil askok markako 

arropa baino ez dute jantzi nahi. Markek bizitza ozpin diezagukete, telebistako 

publizitateak esate baterako; bada jogurtik garestienak, iragarkietako janaria baino 

erosi ezin duenik.  

Lehengoan irratian esan zutenez, “Colon neska-mutilak” deitzen omen diete; izan ere, 

hatzez seinalatzen dute une oro erakusleihoetan ikusten dutena, edozein gauza, 

gurasoek zerbait erosi behar diete egunero, bestela egundoko kasketa harrapatzen 

dute. Guraso batzuek pena ematen dute, seme-alabek eskatzen dieten guztiari men 

egiten baitiote haien erretolika ez entzutearren; baina nire ustez ez diete inolako 

mesederik egiten.  

10 urte betetzen dituztenerako eskuko telefonoa eskatzen dute, dagoeneko telebista 

dute gelan, bideo-kontsolak, ordenagailuak, etab. Horrez gain, marka jakinetako 

arropa eta adiskideei ikusten dieten guztia eskatzen dute. Motxilarik onenak eta 

modako marrazkia duten koadernoak nahiz dituzte; bestela iskanbila sortzen dute. 

Testigantza hau honako web-orri honetan bildutakoa da:  

http://www.enfemenino.com/forum/Actu1/_f4150_Actu1_somos_demasiado_consumistas_demasiado_permi

sivos_.html  

Eta Kontsumobideren prestakuntza eta informazio zentruek egokitu dute. 

 

 

http://www.enfemenino.com/forum/Actu1/_f4150_Actu1_somos_demasiado_consumistas_demasiado_permisivos_.html
http://www.enfemenino.com/forum/Actu1/_f4150_Actu1_somos_demasiado_consumistas_demasiado_permisivos_.html
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Hona hemen adingabeen eta nerabeen kontsumoari eta publizitateari buruzko 

hausnarketa egiteko hainbat galdera: 

• -Adingabeak eta nerabeak kontsumitzaileak ote dira? 

• - Zer eta nola kontsumitzen dute adingabeek eta nerabeek? 

• - Publizitateak ba ote du eraginik adingabeen eta nerabeen kontsumoan? 

• - Adingabeek eta nerabeek ba ote dute eraginik gurasoen kontsumo-erabakietan? 

• - Guraso garen aldetik, ba al dugu ezer egiterik gure seme-alabengan kontsumo 

arduratsua bultzatzeko? 

• - Zer egin dezakegu publizitatearen aurrean? 

 

 

3.2. Tailerrari dagokionez 

ARIKETA 1: “PUBLIZITATEAREN HASTAPENAK ETA HORREK HAURREN ETA NERABEEN 

KONTSUMOAN DUEN ERAGINA” 

Jarduera horren bitartez, ikasleek honako hauei buruzko hausnarketa egitea 

bultzatu nahi da: adingabeen eta nerabeen kontsumoa eta telebistako 

publizitateak kontsumo horretan eta familiaren kontsumoan duen eragina. 

Jarduera hori egiteko, hainbat fitxa banatuko dugu; fitxa horietan gai honi 

buruzko hainbat baieztapen bilduko da, eta ikasle bakoitzak zeinekin datorren bat 

markatu beharko du fitxa batean. Ondoren, talde handian hitz egingo dute 

aukeratutako baieztapenei buruz, eta publizitateak haurren kontsumoan eta 

familiaren kontsumoan duen eraginari buruzko hausnarketa egingo dute. 

 

ARIKETA 2: TELEBISTA-EGUN BAT 

Jarduera hau joko bat da; horren bitartez, publizitatearekin zerikusia duen hainbat 

alderdi landuko dute ikasleek, hala nola: 

• Haurren eta nerabeen eboluzio-prozesua eta heldutasun psikologikoa  

• Haurren eta nerabeen irudia publizitatean 

• Limurtzeko estrategiak publizitatean 

• Haur zein nerabeentzako publizitatea 
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Jokoa egiteko, telebista simulatu bat erabiliko da; bertan, kanal bakoitzak gai jakin 

bati buruzko galderak izango ditu. Ikasleek kanal bakoitzetik pasa beharko dute eta 

ahal duten puntu gehien lortu. Puntu horiek lortzen dituen lehenak irabaziko du 

jokoa. 

 

3.3. Ondorengoa 

PUBLIZITATEA AZTERTZEA 

Jarduera honetarako adingabeei zuzendutako zenbait iragarki bilatu behar dira eta 

horien bitartez; haurraren eta nerabearen irudia erabiltzen dute produktua saltzeko; 

hala ere, adingabeei nahiz nerabeei bideratutakoak eta familiaren kontsumora 

bideratutakoak bereiziko dira. 

Aztertze-lan horretan, hainbat alderdi jorratuko da, hala nola: 

• araudia betetzen ote duten 

• erabiltzen den haurren eta nerabeen irudia 

• zein produktu motaren publizitatea egiten den 

• errealitatea eta fikzioa iragarkietan 

• limurtzeko estrategiak 

• transmititzen diren balio eta gizarte-rolak 

 

Publizitatea aztertzeko, ikasleek fitxa bat beteko dute talde txikitan lan egiten 

dutenean, eta, ondoren, talde handian eztabaidatuko dute fitxan jasotakoa 

 

ADINGABEENTZAKO ALDIZKARIA  

 

ZEIN MOTATAKO ALDIZKARIA DA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NOLAKO PRODUKTUEN PUBLIZITATEA EGITEN DU? 

1.:………………………………………………………………………………………………………   (……….. ALDIZ) 

2.:………………………………………………………………………………………………………   (……….. ALDIZ) 

3.:……………………………………………………………………………………………………   (……….. ALDIZ) 

4.:…………………………………………………………………………………………………..   (……….. ALDIZ) 

5.:……………………………………………………………………………………………………   (……….. ALDIZ) 

6.:……………………………………………………………………………………………………… (………. ALDIZ) 
 

NOLAKO PERTSONAIAK AGERTZEN DIRA PUBLIZITATEAN? 
 

 HELDUAK   ڤ

 GAZTEAK   ڤ

 ADINGABEAK   ڤ

 FAMATUAK   ڤ

 ANIMAZIOKO PERTSONAIAK   ڤ

 EZ DA PERTSONAIARIK AGERTZEN   ڤ
 

ZURE USTEZ, ZERGATIK AGERTZEN DIRA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

BABESLERIK AGERTZEN OTE DA PUBLIZITATEAN? NORTZUK? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ZURE USTEZ, NOLAKO ESTRATEGIAK ERABILTZEN DITUZTE ADINGABEAREN ARRETA 

ERAKARTZEKO? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ZURE USTEZ, ALDIZKARIKO PUBLIZITATEAN AGERI DIREN PRODUKTU GUZTIAK EGOKIAK 

OTE DIRA ADINGABEENTZAT? ZERGATIK? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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AZTER EZAZU IRAGARKIA: 

 

MEZUA:  
 

 ERREALITATEA   ڤ

 FIKZIOA   ڤ

 HANDIZKATZEA   ڤ
 

Zure ustez, zer asmo du publizistak horrelako mezua erabilita? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ESTEREOTIPOAK: 
 

Nolakoak dira ageri diren pertsonaiak? Zure ustez, gizarte-estereotipoak al dira? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OFF-EKO AHOTSA: 
 

 EMAKUME AHOTSA   ڤ

 GIZON AHOTSA   ڤ

 OLDARKORRA   ڤ

 LASAIA   ڤ
 

IRAGARKIAREN AGERTOKIA: 
 

 JARDUERA LEKU ITXI BATEAN GARATZEN DA   ڤ

 JARDUERA LEKU IREKI BATEAN GARATZEN DA   ڤ
 

PLANOAK ETA MUGIMENDUA: 
 

 PLANO DESBERDIN GUTXI ERABILTZEN DITU   ڤ

 PLANO DESBERDIN ASKO ERABILTZEN DITU   ڤ

 KAMERA POLIKI MUGITZEN DA   ڤ

 KAMERA AZKAR MUGITZEN DA   ڤ
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SOINU BANDA: 
 

 MUSIKA LEUNA   ڤ

 MUSIKA OZENA   ڤ

 IRAGARKIAREN ZATI BATEAN SOILIK   ڤ

 IRAGARKI OSOAN   ڤ

 SOINU BANDA EZAGUNA   ڤ

 SOINU BANDA EZEZAGUNA   ڤ
 

KOLOREAK: 
 

 KOLORE UGARI   ڤ

 KOLORE GUTXI   ڤ

 KOLORE BIZIAK   ڤ

 KOLORE LEUNAK   ڤ
 

ZEREN PUBLIZITATEA EGITEN DA IRAGARKI HONETAN? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NORI ZUZENDUA DA? 

 HELDUAK   ڤ

 MUTILAK   ڤ

 NESKAK   ڤ

 MUTIKOTXOAK   ڤ

 NESKATXATXOAK   ڤ
 

ZERGATIK?:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NOLAKO PERTSONAIAK DIRA IRAGARKIAREN PROTAGONISTAK? 
 

 HAURRAK   ڤ

 GAZTEAK   ڤ

 HELDUAK   ڤ
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Zure ustez, zergatik erabili ditu publizistak horrelako protagonistak iragarkian? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

HAURRAREN IRUDIA 
 

Ba ote du zerikusirik haurrak edo nerabeak salduko den produktuarekin? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Beharrezkoa ote da pertsona hori erabiltzea produktua saltzeko? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zure ustez, zer erantsi nahi du publizistak pertsona horren irudia erabilita?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

MEZUA:  
 

 ERREALITATEA   ڤ

 FIKZIOA   ڤ

 HANDIZKATZEA   ڤ
 

Zure ustez, zer asmo du publizistak horrelako mezua erabilita? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 

 

Informazio-gidak 

 

• PUBLIZITATEA, HEZKUNTZA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK.  

Haurrak gatazkaren erdian.  

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%201.htm#1.1. 

Publizitatea eta balioak 

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%20138.htm#7 

 

 

 

 

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%201.htm#1.1
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%20138.htm#7
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• KONTSUMO ALDIZKARIA, 8. zk., 2009, publizitateari eta kontsumoari buruz: 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.sht

ml 

 

• KONTSUMO ALDIZKARIA, 2. zk. (2007ko 2. seihilekoa), publizitateari buruz: 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.sht

ml 

 

Material didaktikoak 

• ITE – Hezkuntza Teknologien Institutua: 

o Publizitatea: ikuspen kritiko bat 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/i

ndex.htm 

o Publizitatea telebistan 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/cap5

/publicidad.htm 

o Ikaslearen webgunea – Publizitatearen mundua 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/estudiantes/actualidad/op_03.htm 

 

• PUBLIZITATEA 

Material didaktikoa – Gaztela eta Leongo Junta 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?idContent=38871

&locale=es_ES&textOnly=false 

 

• BALIABIDE DIDAKTIKOAK - GAZTERIA 

Emakumearen Andaluziako Institutua – Berdintasun eta Gizarte Ongizaterako 

Kontseilaritza – Andaluziako Junta 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observat

orio/juventud 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.shtml
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/cap5/publicidad.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/cap5/publicidad.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/estudiantes/actualidad/op_03.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?idContent=38871&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?idContent=38871&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observatorio/juventud
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observatorio/juventud
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• MEDIA PROIEKTUA – PUBLIZITATE SEKZIOA (Hezkuntza Informazio eta 

Komunikaziorako Zentro Nazionala): 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/index.html 

 

• ADINGABEEI ZUZENDUTAKO ELIKAGAI ETA EDARIEN MARKETINARI BURUZKO 

GOMENDIOAK 

http://www.naos.aesan.msps.es/naos/investigacion/publicaciones/ 

 

 

Web-orriak 

• KONTSUMOBIDE- KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

 www.kontsumobide.eus 

 

• PUBLIZITATEA, HEZKUNTZA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 

CNICE Txosten Seriea – Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa 

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%201.htm#1.1. 

 

• Merkataritza-komunikazioaren autoerregulaziorako ELKARTEA. 

www.autocontrol.es  

 

• CONSUME hasta MORIR.  

www.consumehastamorir.com 

 

• KONTSUMO, ELIKAGAI SEGURTASUN ETA NUTRIZIORAKO ESPAINIAKO AGENTZIA 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.shtml 

 

• Koloreen ESANAHIA publzitatean: 

http://www.significado-colores.com/2009/03/significado-color-rojo.html 

http://www.webtaller.com/maletin/articulos/significado_de_los_colores.php 

 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/index.html
http://www.naos.aesan.msps.es/naos/investigacion/publicaciones/
http://www.kontsumobide.eus/
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%201.htm#1.1
http://www.autocontrol.es/
http://www.consumehastamorir.com/
http://www.significado-colores.com/2009/03/significado-color-rojo.html
http://www.webtaller.com/maletin/articulos/significado_de_los_colores.php
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• PUBLIZITATEA HEZKUNTZA PLASTIKOTIK ETA BISUALETIK ABIATUTA 

Baliabideen direktorioa 

http://blog.educastur.es/publi/materialesrecursos/ 

 

• INJUVE. GAZTERIAREN BEHATOKIA. GAZTERIAREN LIBURUTEGIA.  

http://www.mspsi.gob.es/novedades/docs/CodigoPAOS.pdf 

 

• ADINGABEENTZAKO SALMENTA ETA PUBLIZITATE PREBENTZIO ETA 

KONTROLERAKO NEURRIAK 

http://www.mspsi.gob.es/alcoholJovenes/docs/autonomica/Ley4_1997_EXT.p

df 

 

Helbide interesgarriak 
 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta 

informazio zentroak 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015 

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

Email: formacion-araba@kontsumobide.eus  Email: formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 

http://blog.educastur.es/publi/materialesrecursos/
http://www.mspsi.gob.es/novedades/docs/CodigoPAOS.pdf
http://www.mspsi.gob.es/alcoholJovenes/docs/autonomica/Ley4_1997_EXT.pdf
http://www.mspsi.gob.es/alcoholJovenes/docs/autonomica/Ley4_1997_EXT.pdf
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

