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Plan de traballo

Organizar equipos (4/5 alumn@s) .  

Repart i r  os anuncios entre os equipos (2/3 por equipo).  

Anal izar  os anuncios e cubr i r  a f icha 1 .

Vis ionado de anuncios que cuest ionan o modelo t radicional

e os ro ls  de nenos e nenas.         

Equipo de  publicistas :  crear un anuncio non sexista de

algún dos xoguetes que aparece nos anuncios comentados

na clase.

Cada equipo comenta ao resto da clase os seus anuncios.       

Completar a f icha 2 en equipos.

Posta en común de toda a clase.

1ª  SESIÓN

2ª  SESIÓN

3ª  SESIÓN



Anuncios propostos

ANUNCIO 1 .  VER

ANUNCIO 2.  VER

ANUNCIO 3.  VER

ANUNCIO 4.  VER

ANUNCIO 5.  VER

ANUNCIO 6.  VER

ANUNCIO 7.  VER

ANUNCIO 8.  VER

ANUNCIO 9.  VER

ANUNCIO 10.  VER

ANUNCIO 11 .  VER

ANUNCIO 12.  VER

https://youtu.be/tY2ObvpEy04
https://youtu.be/GuFqnpDJM1U
https://youtu.be/8RekiUXLLyg
https://youtu.be/RZPBAavOi5o
https://youtu.be/_DdsF_Gsk1w
https://youtu.be/77EuoS2OZKc
https://youtu.be/jZ-9kEpz3QY
https://youtu.be/SFSJ8b03Yak
https://youtu.be/1ubylXeDyzw
https://youtu.be/zdDC92aNZdk
https://youtu.be/Ju1UGfbUnD0
https://youtu.be/s82iF2ew-yk


DESCRICIÓN

PRODUTO ANUNCIADO

ESTÉTICA

ANÁLISE DE EXEMPLOS
FICHA I

PÚBLICO AO QUE VAI
DIRIXIDO

Describe a acción do anuncio
fixándote nas personaxes (só nenos,
só nenas,  nenos e nenas,  adultos) ,  a
súa actitude e o entorno ( interior,
exterior,  fogar…)

SON

Música

Voz en off

Fíxate  nas cores que predominan,  o t ipo de planos,  a maneira na que van vest idos

os personaxes…



POSTA EN COMÚN
FICHA I I

Que xoguetes considerastes que estaban dirixidos a nenas?

Que xoguetes considerastes que estaban dirixidos a nenos?

Que personaxes aparecen nos anuncios dir ixidos ás nenas? Como é a súa
actitude?

Que personaxes aparecen nos anuncios dir ixidos aos nenos? Como é a súa
actitude?

Como é o entorno no que se desenvolven os anuncios destinados aos nenos?

Como é o entorno no que se desenvolven os anuncios destinados ás nenas?

Observas elementos en común no son dos anuncios dir ixidos ás nenas?

Observas elementos en común no son dos anuncios dir ixidos aos nenos?

Observas elementos en común na estética dos anuncios dir ixidos aos
nenos?

Observas elementos en común na estética dos anuncios dir ixidos ás
nenas?

Que valores considerades que fomentan os anuncios dir ixidos aos nenos?

Que valores considerades que fomentan os anuncios dir ixidos ás nenas?


