
Punto de partida

Consideramos  que  para  levar  correctamente  ao  cabo  calquer  proxecto  é

necesario  saber  cal  é  o  punto  de  partida  dos  nosos  alumnos.  Para  iso,

pasamos  un  cuestionario  inicial  aos  alumnos  de  1ºC  ESO  e  4ºC  ESO.  O

obxectivo era claro, queriamos saber si eran conscientes de tódolos elementos

que  interactúan  no  mundo  publicitario.  Os  resultados  foron  moi  positivos.

Saben  que  o  anuncio  en  si  é  unha  mensaxe  que  envía  unha  empresa

publicitaria  (emisor)  a  un  grupo  determinado  de  persoas  (remitente).  Os

anuncios utilizan linguaxe e imaxes (código) e pódense encontrar en varios

medios  (canal),  a  maioría  dos  alumnos  está  pensando  en  anuncios  na

televisión ou internet, e non en anuncios escritos na prensa, por exemplo. 

En canto a mensaxe creen que deben ter un bo contido, un bo uso da linguaxe

e incluír imaxes. Chama a atención que moitos insisten en que a publicidade é

enganosa e  di  mentiras,  ademais  de  molestar  e  interrumpir  as  súas series

favoritas. Na clase de 1ºC ESO queremos traballar o patrocinio, e en termos

xerais,  saben  que  é  e  o  que  implica,  e  normalmente  o  asocian  cos

patrocinadores deportivos.  Non houbo ningún alumno que asocie a palabra

“sponsor / sponsorship” á palabra “patrocinador”, a pesar de que lles soaba o

termo.  Por  último  o  75%  contestaron  que  lles  parecería  ben  traballar  coa

publicidade na aula, fronte a un 25%. Esperamos que ao remate do proxecto

este 25% cambie de idea e nos diga que lles pareceu interesante traballar coa



publicidade porque cremos que si  ofrece un campo rico  de aprendizaxe.  A

continuación reproducimos a enquisa que lles pasamos para facer a análise

previa:

CUESTIONARIO PREVIO PARA OS ALUMNOS DE 1º ESO

1. Enumera tres lugares / medios onde podes encontrar anuncios 
publicitarios.

2. Cales cres que son as características principais que debe ter un bo 
anuncio.

3. A quen poden ir dirixidos os anuncios publicitarios?
4. Sabes que é un eslogan? Poderías escribir algún exemplo real dalgún 

anuncio.
5. Ademais da linguaxe publicitaria, que outros elementos son 

importantes nun anuncio?
6. Gústanche os anuncios que ves / oes? Por que? Por que non?
7. Sóache o termo “sponsorship”? Que é?
8. Sabes que son os patrocinadores? Podes dar unha definición?
9. Onde podes encontrar exemplos de patrocinadores?
10.Pareceríache interesante traballar coa publicidade na aula? Por que?

Despois de pedirlles ao alumnado de 4ºC ESO que cubrisen a enquisa inicial

ofrecemos a análise e as conclusións a partir das súas valoracións. A actitude

cara  á  publicidade  en  xeral  pareceunos  interesante  no  presente  estudo

observar cal é a actitude que a xente ten cara á publicidade en xeral e en

concreto, cara á publicidade en televisión. En resumo, poderiamos concluír coa

seguinte opinión do alumnado cara á publicidade: 

- A maioría opina que os anuncios informan sobre os produtos 

-Respecto a se proban os produtos que se anuncian, a maioría opina que non

sempre, só ás veces 



- Hai diversidade de opinións en canto a que os anuncios son entretidos. Aínda

que polo xeral, os mozos consideran que son algo entretidos. 

- Doutra banda, non adoitan cambiar de marcas pola publicidade. 

- Os anuncios son considerados como algo necesario na sociedade, aínda que

outra porcentaxe similar non está moi de acordo.

 - Case todos opinan que existen demasiados anuncios en televisión.

- Polo xeral, a publicidade non lles inspira moita confianza. 

-A maioría considera á publicidade pouco ou nada realista. 

A continuación presentamos a enquisa inicial para os alumnos de 4ºESO.

CUESTIONARIO PREVIO SOBRE A INFLUENCIA DA PUBLICIDADE 

1) Cal é o fin dos anuncios publicitarios?

2) Busca a definición de publicidade

3) Completa: A publicidade é unha ferramenta……….

4) Fai 200 anos, cando non existía a publicidade, que produtos se 
consumían?

5) Que ocorre ao chegar a industrialización?

6) Que é o que facilita este proceso?

7) Como era orixinariamente a publicidade na prensa escrita?

8) Que marca o inicio dunha publicidade máis atractiva e sofisticada?

10) Os publicistas empezaron a centrar a súa atención en varias 
preguntas, cales?

11) Por que a publicidade está sempre á vanguardia da creatividade, a 
tecnoloxía e das tendencias sociais?

12) Crees que a publicidade é unha arte?

13) Paráchesche a pensar ata que punto a publicidade está presente nas 
nosas vidas? Onde?



14) Cantos soportes de publicidade coñeces?

15) Cantas tipologías de publicidade coñeces de TV?

16) E as relacionadas coas novas tecnoloxías?

17) Crees que esta fórmula conseguirá consumidores máis selectivos e 
críticos? Por que?

18) Que é o merchandising?

19) Cal é o obxectivo da publicidade?

20) Cal é o seu propósito?

21) Que utiliza a publicidade para convencernos?

22) Cuá pode ser a razón de que un produto de dubidosa utilidade teña 
éxito?

23) Con que se constrúe a publicidade?

24) Estratexias que se utilizan en publicidade

25) Cal é o poder das imaxes en publicidade?

26) Por que en ocasións preséntase un produto nun anuncio rodeado de 
algo que non ten nada que ver con el?

27) Por que se di que a publicidade é a arte de ensinar á xente a 
necesitar cousas?

28) Cando compramos un produto, que é o que realmente estamos 
comprando? Pon un exemplo

29) Que trucos de utilizan nos anuncios publicitarios?

30) Que permite a evolución da tecnoloxía en canto á manipulación dos 
anuncios publicitarios?

31) Cal é o obxectivo único da publicidade?

32) Crees que a publicidade é sempre perversa e engañosa? Por que?


