
Bloques temáticos 

 

A continuación expoñemos os bloques temáticos e as actividades realizadas co grupo 4º ESO C 

para o Proxecto Galicons- Plan Proxecta: 

 

Historia da arte e publicidade: 

Cada día recibimos unha infinidade de imaxes publicitarias cuxo código non sempre nos 

paramos a descifrar. Os signos dese código pretenden espertar en nós o desexo polo produto 

anunciado buscando a persuasión propia da mensaxe publicitaria. Para iso recorreu a unha serie 

de repertorios da Historia da arte que forman parte da nosa cultura visual, creando tópicos e 

engadindo novas lecturas a cada anuncio.  

Algúns dos préstamos que a publicidade tomou das grandes obras de pintura ven de maneira 

clara no xénero do retrato, no que se profundará neste traballo. Na pintura o retrato aplicou todas 

as solucións posibles, dotándoas de significados e educando o modo de ver da sociedade ao 

longo das distintas épocas no modo de representar a figura humana. A publicidade recolleu 

estas solucións e adaptounas aos seus fins, inspiración que abordaremos no seguintes sete 

exemplos a través do método comparativo e seguindo algúns dos aspectos básicos a ter en 

conta á hora de comentar un retrato: o tema, a composición, a pose, expresión ou gestualidad, a 

vestimenta ou o tratamento das teas e aspectos máis técnicos como a luz ou a cor.  

Tras analizar varios exemplos é importante considerar o papel da arte na educación visual 

contemporánea. O seu poder de persuasión buscou a través das grandes obras de arte a beleza 

como finalidade estética e no caso da publicidade o beneficio / rendibilidade a través das vendas 

dun produto determinado. Tamén é importante destacar o papel da fotografía como o medio máis 

poderoso para os fins publicitarios, que desde as súas orixes asumiu claramente os patróns 

artísticos, por iso é polo que inclúa todo o seu bagaxe proveniente da arte pictórico na actual 

realización contemporánea.  

Actividade: Visualización dun powerpoint e posta en común. 

 

Publicidade e adolescencia: 

Para os mozos ten gran importancia a súa integración no grupo de iguais, e para iso senten 

obrigados a aceptar os patróns sociais que impón o seu grupo de referencia. Isto failles 

especialmente vulnerables a calquera influencia que lles propoña unha maior aceptación dentro 

do grupo.  



Os medios de comunicación teñen unha gran incidencia na socialización dos mozos, pero 

transmiten unha imaxe estereotipada dos mesmos, na que predominan os divertidos, dinámicos 

e superficiais. 

 Esta imaxe acaba sendo asumida polos propios novos. Tamén a publicidade fai uso de 

estereotipos para reforzar as súas mensaxes comerciais. Esta imaxe colectiva non sempre 

coincide coa imaxe, en moitos casos negativa, que cada mozo ten de si mesmo. Xérase así un 

conflito entre o que se quere ser e o que se pensa que se é, que entre os mozos máis inseguros 

pode dificultar unha formación equilibrada da súa personalidade. 

Actividade: Charla informativa sobre os tipos de publicidade que consumimos cada día 

 

A linguaxe publicitaria: 

As ferramentas actuáis que se usan en publicidade saen dos modelos e linguaxes da arte que 

moitas persoas desenvolveron ao longo de décadas. 

É importante entender a comunicación de hoxe, entendendo os seus orixes da man das obras da 

colección da Fundación, explorando as múltiples posibilidades das ferramentas artísticas. 

Actividade: visita dinamizada a Fundación María José Xove e obradoiro de collage. 

A propaganda ao longo da historia: 

Os carteis con representacións figuradas e con textos alusivos foron un procedemento de 

difusión de propaganda política moi empregado no século XX. Os carteis prendíanse ou pegaban 

nas paredes como propaganda a favor de ideas ou en contra delas, como convocatoria a 

grandes actos, como proclama dalgún movemento ou institución, dun partido político, etc. ou 

como mera publicidade dalgún produto comercial ou de consumo. Algunhas das máis 

importantes técnicas cartelísticas foron as desenvoltas, precisamente, en tempos da Revolución 

soviética por parte dos bolxeviques, que chegaron a facer escola neste medio de propaganda 

que máis tarde se difundiría por todo o mundo. 

Actividade: Comentario dun cartel propagandístico 

 


