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3º A, B ESO EXERCICIOS A DESENVOLVER DURANTEOS DÍAS
SINALADOS POR EDUCACIÓN COMO DE NON ASISTENCIA Ó
CENTRO POLO CORONAVIRUS

Ides realizar unha análise de imaxes publicitarias a partir dun pequeno guión que vos vou
dar máis abaixo. Como non tratamos ainda o tema da publicidade na clase, pero estamos
inmersos  nela,  e  sobre  todo  moi  pendentes  estes  días  de  peche,  da  televisión,  das
revistas  e  da  rede  coido  que  podemos  facer  este  exercicio  de  pensar,  describir  e
comunicar aquelo que nos transmiten as imaxes publicitarias.

EXERCICIO

• Elexir tres anuncios publicitarios, lembrade que poden ser da televisión, da rede, ou
tirados de revistas pero tedes que gardalos ben físicamente (revistas) ou indicar a
dirección URL na rede (ubicación), apuntándoa nun papel ou nun arquivo de word.
Se é da televisión, buscadeo despois na rede.

• Analizar  estes  anuncios  seguindo  o  presente  guión.  Realizade  o  traballo
preferiblemente  nun  procesador  de  textos  (word)  ou  en  folios  cuidando  á
presentación.  É  importante  seguir  o  guión  pero  se  nalgún  momento  non
entendedes algún apartado o importante do exercicio é que sexades descritivos, de
que vos fixedes no ambiente xeral, de como se vende o produto, que estratexias
empregan para atraer a nosa atención, como se articula os elementos físicos, a
música, a voz, o texto para crear en nós esa sensación de necesidade.

GUIÓN:

1. Que é o que se anuncia: PRODUTO e MARCA

2. DESCRIPCIÓN DO ANUNCIO, tendo en conta estes aspectos:

a- Personaxes que interveñen na  publicidade: Sinalar sexo, edade aproximada (se
son nenos, xóvenes, adultos), posible clase social (baixa, media-baixa, media-alta,
alta). 

b-Situacións  o  accións  que  levan  a  cabo  estes  personajes  na  publicidade:
actividades recreativas,  laborais,  actividades de ocio,  etc.)  e  a  modalidade das
actividades (se son individuais ou en grupo).

c- Organización espacial: observar qué clases de escenarios aparecen: interiores
familiares (casas), laborais (oficinas ou outros ámbitos de traballo), públicos (rúas,
espacios verdes, etc.) ou outros.

d-  Encuadre: Qué tipo de plano usan.  TIPOS DE PLANOS (Ver).  En cuanto a
composición da imaxe, fíxate en si predominan as líneas horizontais, verticais ou
diagonais,  e  en  se  hai  montaje  en  profundidade  (dúas  escenas  que  suceden
simultáneamente pero unha en primero plano e outra nun plano más lonxano.
e-  Outros  aspectos formais:  colores empregados,  texto utilizado,  disposición do
texto no anuncio…

https://www.dzoom.org.es/el-retrato-fotografico-tipos-de-plano/
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3. Observar a qué público vai dirixido a publicidade (nenos, xóvenes ou adultos) e qué
recursos se empregan para apelar a este público: tipo de linguaxe dos personajes,
tipo de vestimenta, etc.

4. Os roles e  estereotipos na publicidade: cómo aparece a imaxe do home ou da
muller, estado de ánimo, ambiente que os rodea… -en relación coa pregunta 2b.

5. ¿Qué crees ti que quiere comunicar o anuncio?

6. ¿Qué sensacións nos produce este anuncio?

7. Tipo de publicidade, emocional ou funcional. 


