
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
2 

 

1. Helburua 

Euskarri finkoetako iragarkien publizitate-estrategiak ezagutzea, kontsumo-erabakietan 

duten eragina ezagutzeko eta publizitate-mezuekiko analisi kritikoa egiteko ohitura 

garatzeko. 

 

2. Edukiak 

 Euskarri finkoko publizitate-mezuen ezaugarriak 

 Euskarri horretan iragarkiak egiteko erabiltzen diren estrategia ohikoenak. 

 Publizitatearen analisi kritikoaren garrantzia. 

 

3. Ariketak 

 

3.1. Aurretikoa 

Ikasleei hiru irudi horiek erakutsiko zaizkie, eta ondoren sartuko zaizkien galderak egingo 

zaizkie, horietan pentsatuta erantzun dezaten. 
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Irudiak: hortzetako pastaren kartel iragarlea, deigarria gizona produktuak indartutako 

hortzekin kartelaren zati bat eramaten ari delako; markesina arropa-katearen 

iragarkiarekin, deigarria espazio osoa hartzen duelako, eta, azkenik, kolibri bat 

erakusten duen gailu teknologiko baten iragarkia, arintasun-sentsazioa emateko. 

 

1. Deigarria al zaizue publizitate hori? Zer gustatu zaizue harengandik? 

2. Produktu hori erosiko zenukete? 

3. Zer kolore erabili dute? Zein pertsona agertzen dira? 

 

3.2. Tailerrari dagokionez 

ARIKETA 0: SARRERA 

Jarduera honen helburua da ikasleek unitate honetan landuko dugun gaiari buruzko 

oinarrizko ideiak har ditzaten. Horretarako aurreko ariketa berrikusiko da. 

 

ARIKETA 1: PUBLIZITATE AGENTZIA 

Euskarri finkoko iragarkietarako publizitate-agentziek gehien erabiltzen dituzten 

estrategia eta baliabideen aurkezpena eta adibideak tartekatuko dira, eta parte-

hartzaileek iragarki bat egingo dute, aurrez finkatutako produktu eta irudietatik abiatuta. 

Publizitatearen arloko profesionalak izan beharko dira, eta agentzia batek egindako 

enkargu bat egin beharko dute produktu-mota jakin bat iragartzeko. 

 

ARIKETA 2: ERABAKIA 

Prestatzailearen laguntzarekin, aurrez azaldutako irizpideen arabera aztertuko dira 

egindako iragarkiak, eta garrantzi handiagoa emango zaio azkenean zer egin nahi izan 

duten azaltzeko moduari, irudikatu ahal izan dutenari baino (denbora eta baliabideak 

mugatuak baitira), zer publizitate-agentziara bidali ahal izango luketen jakiteko. 

 

3.3. Ondorengoa 
 

ERREALITATEAREKIN ALDERATUKO DUGU? 

Parte-hartzaile bakoitzak bi iragarki topatuko ditu euskarri finkoan, erakargarriak 

iruditzen zaizkionak (aldizkari edo egunkari batetik hartuta, telefonoarekin argazkiak 
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aterata, Internet bidez bilatuta …) eta taldeari zergatik den iragarki ona azaltzeko 

eskatuko zaio (koloreak, irudia, testua, argia …). 

 

4. Gaitasunekiko lotura 

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

taldeak 

 

 

  

4.2. Beste talde batzuk 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
Gaitasun digitala 

    
  

 

  
 

  

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
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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Ikasten ikasteko 
gaitasuna 

Gaitasun soziala 
eta zibikoa 

Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

Kultura-arloko 
kontzientzia eta 

adierazpena  

     

 

5. Baliabideak 

Informazio-gidak 

 KONTSUMOBIDE ALDIZKARIA 40. zk, 2021, merkataritza- eta publizitate-teknikei 

buruz: 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_revista_konts

umobide/eu_def/adjuntos/revista40_eu.pdf#page=13  

 KONTSUMOBIDE ALDIZKARIA, 27.zk, 2016, publizitate-estrategiei buruz: 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_revista_konts

umobide/eu_def/adjuntos/revista27_eu.pdf#page=13  

 

Material didaktikoa 

 KONTSUMOBIDE: PUBLIZITATEA ETA GENEROA 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/kontsumo-arloko-prestakuntzarako-

ikasmateriala/y10-kb2contm/eu/#genero  

 

 ITE – Hezkuntza Teknologien Institutua: 

 

o Publizitatea telebistan 

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

blicidad.htm 

o Ikaslearen webgunea – Iragarkien 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&l

ocale=es_ES&textOnly=false 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_revista_kontsumobide/eu_def/adjuntos/revista40_eu.pdf#page=13
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_revista_kontsumobide/eu_def/adjuntos/revista40_eu.pdf#page=13
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_revista_kontsumobide/eu_def/adjuntos/revista27_eu.pdf#page=13
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_revista_kontsumobide/eu_def/adjuntos/revista27_eu.pdf#page=13
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/kontsumo-arloko-prestakuntzarako-ikasmateriala/y10-kb2contm/eu/#genero
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/kontsumo-arloko-prestakuntzarako-ikasmateriala/y10-kb2contm/eu/#genero
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
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 Media proiektua – Publizitate Sekzioa (Hezkuntza Informazio eta Komunikaziorako 

Zentro Nazionala):  

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

 
 

 “MIRAR Y VER”. Hezkuntza Ministerioa, Hezkuntza Teknologien Institutua.  

http://tv_mav.cnice.mec.es/mirar%20y%20ver.html  

 

Web-orriak 

 KONTSUMOBIDE- INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

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. 

 ASOCIACIÓN para la autorregulación de la comunicación comercial.  

www.autocontrol.es  

 

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 

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

 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/index.html
http://tv_mav.cnice.mec.es/mirar%20y%20ver.html
http://www.kontsumobide.eus/
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%201.htm#1.1
http://www.autocontrol.es/
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

