Informazio-gida

Arloa: PUBLIZITATEA

Publizitatea aldizkarietan,
karteletan...
ausartuko zinateke interpretatzen?

1. Helburua
Publizitatea ezagutzea mezuen analisiaren eta behaketaren bitartez.
Publizitateak erakartzeko erabiltzen dituen baliabideak bereiztea eta jasotzen dugun
publizitate inpaktuek gure kontsumo ohituretan duten eraginari buruz hausnartzea.

2. Edukiak
•

Publizitateko mezuen ezaugarriak.

•

Euskarri finkoko publizitatearen arlo formalak.

•

Publizitatearen analisi kritiko baten garrantzia mezu propio bat sortu ahal
izateko.

3. Ariketak
3.1. Aurretikoa
PUBLIZITATEAREN KONTSUMITZAILEAK AL GARA?
Ikasleei publizitatearen kontsumoko ohiturei buruzko galdeketa emango zaie, gelan
bete dezaten.Hori bete eta gero, datu guztiak batu beharko dituzte. Orobat,
tutoreak emandako datuak alderatzeko jarraibideak erabiliz, datuak aztertu beharko
dituzte guztien artean. Horrez gain, ondorioak atera beharko dituzte, adibidez: Bat
al datoz neska edo mutil idealaren publizitateko ereduak eta gure ereduak?
Zergatik?
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MESEDEZ, MARKATU GURUTZE BATEKIN NAHIAGO DUZUN ERANTZUNA, EDO
ERANTZUN LABURKI:
1. Idatzizko prentsa irakurtzen duzu:
Egunero.
Noizean behin.
Inoiz ez.
2. Egunkaria edota ladizkariak irakurtzen dituzunean:
Lehen orrialdea besterik ez duzu irakurtzen.
Titularrak besterik ez duzu irakurtzen.
Osorik irakurtzen duzu.
Beste batzuk (azaldu zer egiten duzun).
3. Zein motatako aldizkariak irakurtzen dituzu?
Prentsa arrosa.
Ikerketa argitalpenak.
Musikari buruzko argitalpenak.
Beste batzuk (zehaztu).
4. Idatzi zein diren etxean erosten dituzuen aldizkariak.

5. Idatzi zein diren zure hiru aldizkari gustukoenak.
1.
2.
3.
6. Gehien gustatzen zaizkidan aldizkarietan, publizitatea honakoei zuzendurik
dago:
Niri.
Amari.
Aitari.
Beste batzuei (adierazi nori).
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7. Gehien gustatzen zaizkidan iragarkietan, honakoak ageri dira:
Neska edo mutil ederrak.
Produktua bakarrik.
Testua bakarrik.
8. Gehien gustatzen zaizkidan iragarkietan honako koloreak ageri dira batez ere:
Gorriak.
Urdinak.
Bestelakoak (esan zeintzuk).
9. Iragarkietako publizitatean azaltzen diren markak honako maiztasunarekin
kontsumitzen dituzu:
Beti.
Ia beti.
Inoiz ez.
10. Nolakoa da zure neska edo mutil ideala? Deskribatzerik ba al duzu? Ba al da
halakorik publizitatean?

11. Antzeko produktuen artean, zein erosiko zenuke? Marka ezezaguna duena, edo
gehien iragartzen dutena?

12. Azkenik, zenbateraino uste duzu eragiten dizula publizitateak erostean hartzen
dituzun erabakietan?
Ezer ere ez.
Gutxi.
Asko.
GALDEKETAKO DATUEN ZENBAKETA OROKORRA EGITEKO JARRAIBIDEAK
Idatzizko prentsa irakurtzen dugu:
Egunkaritik eta aldizkaritik, hau irakurtzen dugu:
Gehien irakurtzen ditugun aldizkariak hauek dira:
Gehien erosten ditugun aldizkariak hauek dira:
Gehien gustatzen zaigun publizitatea hau da:
Gehien gustatzen zaizkigun iragarkietan nagusi diren koloreak hauek dira:
Kontsumitzen ditugun markak publizitatean azaltzen dira:
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Neska edo mutil idealaren irudia honakoa da:
Publizitateak, erostean hartzen ditugun erabakietan eragina du:
Lortutako datuen zenbaketa orokorra egin ostean, irakasleak analisia egin
beharko du, eta ezaugarri nabarmenenak iruditzen zaizkionen gaineko
eztabaida antolatuko du.

3.2. Tailerrari dagokionez
ARIKETA 1: PUBLIZITATEA: SARRERAKO AZALPENAK
Jarduera honen helburua da ikasleek unitate honetan landuko dugun gaiari buruzko
oinarrizko ideiak har ditzaten. Horretarako aurreko galdeketa berrikusiko da.
ARIKETA 2: IRUDI FINKOAK AZTERTZEA
Arbela digitalaren laguntzarekin egiten da jarduera hau. Ordenagailu eramangarria
eta kanoia ere erabil daitezke, hala badagokio.
Taldea hirutan banatzen da. Arbelean hiru irudi izango ditugu. Bakoitza publizitate
bati dagokio, eta hirurak euskarri finkoan daude. Aldi berean, hiru irudi horiek talde
guztiei banatuko zaizkie. Informazio gehiago eman gabe, mahai eta arbeletan ikusgai
duten publizitateari begiratzeko eta aztertzeko eskatuko diegu taldeei, eta
publizitate horrek zer esan nahi digun argitzen ahalegintzeko (ez dute zertan jakin).
Jarraian, fitxa bat emango diegu, PowerPointa ikusi ahala, fitxan publizitatearen
ezaugarriak idatz ditzaten. PowerPointa ikusten duten bitartean, taldekideek euskarri
finkoko publizitatearen kontzeptuak landuko dituzte, eta, amaitzeko, hasierako
galdera bera egingo zaie: zer esaten digu publizitate horrek? Hala, azpitalde
bakoitzak zehatzago aztertuko du bere publizitatea. Eta oinarrizko kontzeptu batzuk
jasoko dituzte, beren kabuz iragarki bat egiteko eta/edo kritika objektiboagoak
egiteko baliagarri.
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3.3. Ondorengoa
PUBLIZITATEA INTERNETEN
Webgune

honen

bitartez;

https://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?sit=c,731,m,2628&METHOD=DETALLECONTENI
DO&id=1607 Interneten gehien agertzen den publizitatea erakutsiko zaie ikasleei.
Fitxa bat betetzeko esango zaie,Interneteko publizitate mota desberdinei buruzko
informazioa jasotzeko, eta, hori ez ezik, publizitate mota bakoitzaren adibideak ere
ikusteko.

GOITIK - BEHERA

EZKERRETIK – ESKUMARA

Azkenean, ikasleak, taldeka edo banaka, nahi duten bezala, zenbait egunkari eta
aldizkaritako webguneetan sartuko dira, eta bakoitzean zer publizitate mota dagoen
bereiziko

dute.
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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

Matematikarako
konpetentzia

Zientziarako
konpetentzia

Arterako
konpetentzia

Konpetentzia
motorra



Izaten ikasteko
konpetentzia



Teknologiarako
konpetentzia

Hizkuntza- eta
literaturakomunikaziorako
konpetentzia



Gizarterako eta
herritartasunerako
konpetentzia
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4.2. Beste talde batzuk

Ama-hizkuntzan
komunikatzeko
gaitasuna

Atzerriko
hizkuntzetan
komunikatzeko
gaitasuna

Matematikagaitasuna eta
oinarrizko
gaitasunak
zientzia eta
teknologiaren
alorrean


Ikasten ikasteko
gaitasuna

Gaitasun digitala


Gaitasun soziala
eta zibikoa

Ekimenaren
zentzua eta
enpresa-espiritua

Kultura-arloko
kontzientzia eta
adierazpena



5. Baliabideak
Informazio-gidak
•

KONTSUMO ALDIZKARIA, 8. zk., 2009, publizitateari eta kontsumoari buruz:
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10kbdocs04/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/y10kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.sht
ml
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Material didaktikoak
•

ITE – Hezkuntza Teknologien Institutua:
o Publizitatea: ikuspen kritiko bat
http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_crit
ico/index.htm
o Publizitatea telebistan
http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/
cap5/publicidad.htm
o Ikaslearen webgunea – Publizitatearen mundua
http://www.ite.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=388
71&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/observatorio/juventud

•

Media proiektua – Publizitate Sekzioa (Hezkuntza Informazio eta
Komunikaziorako Zentro Nazionala):
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/index.html

•

“Publicidad: Un enfoque crítico” Hezkuntza Ministerioa.
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/inde
x.htm

•

“MIRAR Y VER”. Hezkuntza Ministerioa, Hezkuntza Teknologien Institutua.
http://tv_mav.cnice.mec.es/mirar%20y%20ver.html
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•

Publizitatearen historia
http://www.lahistoriadelapublicidad.com/presentacion.php

•

Publizitatearen analisi kritiko bat
http://blog.educastur.es/publi

•

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

Web-orriak
• KONTSUMOBIDE- KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA
www.kontsumobide.eus
• INCIBE
https://www.incibe.es/
• PUBLIZITATEA,
CNICE

HEZKUNTZA

Txosten

Seriea

–

ETA
Hezkuntza

TEKNOLOGIA
eta

Zientzia

BERRIAK
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
• Koloreen ESANAHIA publizitatean:
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/

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
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