
Cara á meta 

 

Despois de ver o filme Cars, pasamos a analizar a publicidade que nela 

aparece. En primeiro lugar, dentro da película, vemos como o protagonista 

“Raio McQueen” participa directamente nun anuncio publicitario. O primeiro 

recurso que vemos é o uso dun famoso para presentar o anuncio, un recurso 

moi utilizado na publicidade actual.  A mensaxe é a seguinte: “ Lightning 

McQueen here. And I use Rust-eze Medicated Bumper Ointment, new rear end 

formula! Nothing soothes a rusty bumper like Rust-eeeze. Wow! Look at that 

shine! Use Rust-eze and you too can look like me”. 

 

 

 

Volvemos atoparnos con máis recursos moi utilizados no mundo publicitario, 

como o uso de adxectivos, sobre todo no grao comparativo ou superlativo, o 

uso do adxectivo “new / novo”, o uso de oracións comparativas e o uso de 

exclamacións. (Aproveitamos esta análise para facer unha pequena introdución 

aos graos do adxectivo que os/as alumnos/as de primeiro verán na unidade 



seis na clase de inglés). Cando Raio está facendo o anuncio e describe as 

grandes calidades do ungüento que está a anunciar, oímos como di en voz 

baixa “and an insane amount of luck” (“e con moita sorte”), xogando coa 

ambigüidade e deixando caer que os anuncios poden enganar. Esta 

ambigüidade da moito xogo para reflexionar cos nosos alumnos.  

 

Ademais deste anuncio, a película está chea de publicidade en forma de 

patrocinadores / sponsorship. Dende o principio vemos a importancia que o 

protagonista lle da aos patrocinadores, sobre todo ao patrocinador dos 

campeóns “Dinoco” ao que el aspira a chegar a ter algún día. As actividades 

máis patrocinadas xeran audiencia nos medios e supón unha inversión en 

imaxe. Digamos que se obtén ganancias a través dunha imaxe positiva da 

marca de aquelo que se intenta ofrecer aos posibles consumidores do produto 

ou servizo patrocinado. 

 

 

 



Tendo en conta que a publicidade é un proceso comunicativo onde podemos 

atoparnos diferentes elementos da situación comunicativa, trazamos o plan da 

nosa seguinte sesión: 

 

Who?    What    Whom? 

    How? 

    Where? 

 

Tratamos de contestar entre todos ás preguntas e reflexionamos sobre as 

estratexias utilizadas no mundo da patrocinaxe: 

 

Quen? O patrocinador é o que fai o anuncio 

Que? Anúnciase un produto ou un servizo 

Como? A mensaxe utiliza a linguaxe escrita e visual 

A quen? Vai dirixido aos posibles consumidores do produto ou servizo 

Onde? O anuncio aparece nos coches e nas pistas de carreiras 

 

Despois desta análise do mundo publicitario, estamos a preparar o noso 

produto final. Tódolos/as alumnos/as van imaxinarse que son os patrocinadores 

da súa propia gran carreira de coches. Vemos cales son os logotipos e 



eslóganes dos patrocinadores da Piston Cup da película Cars. Citamos os 

seguintes exemplos: 

 

- Rust-eze. Bumper Ointment 

- Tank Coat 

- Gasprin. Hood Ache Relief 

- Dinoco 

- Shiny Wax 

- Leak Less. Adult Drip Pans 

- Trunk Fresh 

- Vitoline. For Older Active Cars 

 

Na clase de inglés vemos algúns vídeos de “How to build a car? (Como 

construír un coche?) para que a clase colla ideas de como facer os seus 

propios coches. Repasamos léxico en inglés dos diferentes materiais que 

poden usar para facer as súas maquetas. Como deberes van facer un debuxo 

dun coche e sinalar dez partes del, para así pensar onde queren colocar os 

logos e eslóganes dos seus anuncios. Aquí reproducimos algúns dos 

resultados. 

 

Agora é preciso deixarlles algún tempo para que elaboren os seus coches, os 

seus logos e os seus eslóganes. Estaremos atentos ao seu traballo e 

proximamente mostraremos os resultados finais.  



 

 

                  

  



  

  

  

  


