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

Imos seguir co tema da PUBLICIDADE xa que é un tema importante que nos implica
directamente no día a día xa que estamos expostos a ela en todas partes. Lede con
atención  e sen prisa o PDF PUBLICIDADE,  non intententedes quedarvos con todo e
recurride a el ás veces que faga falta, o importante é que vexades a gran cantidade de
persoas que implica e que está detrás dela, os diferentes tipos, medios a través dos que
se comunica, soportes, funcións e estilos e recursos que emprega. Á publicidade é unha
das ferramentas creativas máis importantes de “persuasión” e “información” que inventou
o home, polo que hai que ser extremadamente críticos á hora de “percibir” o que nos
transmite.

EXERCICIOS                                  (Realiza este traballo nun documento de texto)

• 1- Lee con atención o seguinte enlace para comprender as diferencias icónicas que
representan ás MARCAS publicitarias. Trátase de que distingas e entendas o que é
un LOGOTIPO, ISOTIPO, IMAGOTIPO e ISOLOGO. Busca 5 exemplos de cada
tipo de marcas publicitarias. Pégaas nun documento de texto e indica a cal tipo
corresponden. 

• https://baetica.es/logotipo-isotipo-imagotipo-e-isologo-se-diferencian/   

• En moitas  ocasións,  debaixo  da imaxe  da  marca aparece  unha  frase (Slogan)
relacionada con ela que nos intenta transmitir unha idea concreta sobre como é ou
sobre como se quere amosar esta. Busca 10 marcas de compañías ou produtos
nos que suceda isto e tenta explicar coas túas palabras que é  que nos quere
transmitir esa frase en relación á marca.
Exemplo:  

• Para ser críticos coa publicidade debemos facernos unha serie de preguntas á hora
de “percibir” as mensaxes publicitarias. Elixe tres anuncios publicitarios, gráficos ou
audiovisuais (se son gráficos pegar as imaxes no documento e se son audiovisuais
pegar o enlace web) e contestar:

1. Qué me quere vender?
2. Necesítoo?
3. Que é o que di para convencerme?
4. Como o dí?
5. Qué palabras emprega?
6. Que imaxes aparecen?
7. Qué historia me conta?
8. Que tipo de voz me fala do produto?
9. É verdade o que me dí?

https://baetica.es/logotipo-isotipo-imagotipo-e-isologo-se-diferencian/

