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1. FUNDAMENTO  

 

Na actual sociedade de consumo é fundamental formar e informar ás persoas 

consumidoras desde os primeiros anos. Son moitos os factores que inflúen nas 

decisións de consumo e que determinan o noso comportamento neste eido.  

Algúns destes factores trataranse nesta unidade didáctica, centrada nas desigualdades 

de xénero que poderemos observar empregando a publicidade como recurso 

pedagóxico inestimable. 

Dentro do VI Plan Galego para a Igualdade entre Mulleres e Homes, incorpórase no 

eixe de traballo 2º (“Cambio de valores e modelos para a igualdade”) unha serie de 

medidas coas que se pretenden “remover os valores, actitudes e estereotipos que 

sustentan un clima social tolerante coa desigualdade entre mulleres e homes, así como 

con calquera acción ou inacción que teña como consecuencia un acto discriminatorio 

ou violento por razón de sexo, afianzando a toma de conciencia da sociedade sobre a 

necesidade de traballar na consolidación dun modelo social máis equitativo en xénero”. 

Nesta liña, a Escola Galega de Consumo ven desenvolvendo diversas actividades 

formativas dirixidas tanto ao alumnado nos diferentes tramos de idade coma ao 

profesorado.  

Esta unidade didáctica pretende achegar a temática de consumo ao alumnado dun 

xeito lúdico e positivo, incidindo de forma especial na publicidade -como tema e como 

ferramenta de traballo-, e coa perspectiva de xénero como eixe vertebrador. 

  

O título desta unidade didáctica é “Consumo, publicidade e 

xénero”. Nela imos traballar co alumnado de terceiro a sexto 

curso de Educación Primaria o consumo, utilizando o soporte 

publicitario como recurso educativo e as “lentes de xénero”, 

que nos permitirán traballar de xeito transversal a 

igualdade. 
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2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

Coa aplicación desta unidade didáctica nas aulas preténdese desenvolver os seguintes 

obxectivos didácticos:  

1. Crear e desenvolver a conciencia da desigualdade de xénero e analizar as súas 

consecuencias a nivel persoal e social. 

2. Observar a publicidade de xeito crítico. 

3. Detectar e interpretar algunhas das técnicas básicas empregadas na linguaxe 

publicitaria. 

4. Comprender a influencia da publicidade no noso consumo e analizar como 

determina a nosa escolla segundo sexamos nenas ou nenos. 

5. Aprender hábitos de consumo consciente, positivo, responsable e libre de 

prexuízos. 

 

Todos estes obxectivos didácticos conducen ao fornecemento de dúas 

aptitudes/actitudes fundamentais: 

 

 

Respecto á 
igualdade de xénero 

Consumo 
responsable 
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3. COMPETENCIAS 

 

No Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico 

da Educación Primaria, sinálanse as competencias que debe adquirir o alumnado. 

Ao longo desta unidade didáctica vanse desenvolver as seguintes competencias básicas 

do alumnado: 

 Comunicación lingüística 

 Competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresións culturais 

 

Por outra banda, no mesmo Decreto sinálase que as “Administracións educativas 

fomentarán o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre 

homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero e os valores inherentes ao 

principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social”. Engade tamén que “se evitarán os comportamentos e 

os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación”.  

Estas intervencións deben ser realizadas de xeito sostido e transversal, é dicir, 

incluíndo as distintas áreas de coñecemento e competencias. 
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4. CONTIDOS 

 

Ao longo desta unidade didáctica traballaranse diversos contidos relacionados co 

consumo responsable, a publicidade e as súas estratexias e a igualdade de xénero.  

A continuación defínense os os conceptos básicos que se van traballar nas diferentes 

actividades: 

 

Sexo:  
 
Son as diferenzas biolóxicas entre 
varóns e mulleres 
  
Xénero:  
 
Son as diferenzas de carácter 
social e cultural, que se 
constrúen sobre as diferenzas 
biolóxicas, e que poden derivar 
en desigualdades 
  
Roles de xénero:  
 
Son os papeis que a sociedade 
espera que desenvolvamos 
segundo sexamos homes ou 
mulleres 
 

 
Estereotipos de xénero:  
 
Son as crenzas, aínda aceptadas 
pola sociedade, sobre as 
características de homes e de 
mulleres 
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Consumo responsable:  
 
O consumo responsable remite a 
unha elección dos produtos en 
función de criterios que van máis 
alá do seu aspecto ou do prezo, 
coma factores ambientais, 
sociais... 
 

 

Publicidade:  
 
Forma de comunicación que 
busca dar información sobre un 
produto co obxecto da súa venda 
ou consumo. Utiliza os medios de 
comunicación como instrumento 
e emprega diversas estratexias. 
Atopámola en moitos lugares e 
formatos diferentes 
  
Linguaxe publicitaria: 
 
Estratexias empregadas na 
publicidade co obxecto de inducir 
ao consumo e que teñen 
significados concretos, como por 
exemplo: as cores, os slogans, a 
música... 
 
  
Publicidade ilícita: 
 
Un tipo de publicidade que 
emprega técnicas que non se 
axustan á legalidade e que poden 
ser sexistas, discriminatorias ou 
enganosas 
  
Marcas:  
 
Denominación comercial dun 
produto que ás veces ten 
connotacións que van máis alá da 
súa propia utilidade e poden 
simbolizar estatus, pertenza a un 
grupo social... 
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5. TEMPORALIZACIÓN 

 

Para facilitar o correcto aproveitamento desta unidade didáctica, deséñase a seguinte 

temporalización, que comeza no mes de decembro e remata a mediados do mes de 

marzo, e que se desenvolve aproveitando catro datas relevantes no eido da temática 

traballada: o Nadal, o Entroido, o Día Internacional da Muller Traballadora e o Día 

Mundial das Persoas Consumidoras.  

A unidade didáctica consta de 7 actividades, que se desenvolverán en 10 sesións: 

Datas Sesións Contidos 

Mes de decembro (pre-Nadal) 3 sesións Os catálogos de xoguetes e os roles 
de xénero 

1ª metade de xaneiro 1 sesión A escolla responsable de xoguetes 

2ª metade de xaneiro 1 sesión A análise da publicidade 

1ª metade de febreiro 1 sesión A análise dos disfraces do Entroido 

2ª metade a de febreiro 1 sesión O consumo responsable e o 
comercio xusto 

1ª metade de marzo  2 sesións O consumo sen estereotipos 

2ª metade de marzo 1 sesión Avaliación 

 

Esta unidade didáctica comeza na primeira semana do mes de decembro, coincidindo 

coas preparacións propias das celebracións do Nadal.  

Este é un bo momento para compilar diversos materias que nos poden ser útiles, como 

os catálogos de xoguetes, e tamén para observar os distintos hábitos de consumo 

nestas datas, como os anuncios da TV ou os escaparates dos comercios, que se 

traballarán noutras actividades.  

A unidade continúa cunha actividade centrada no consumo durante a época do 

Entroido, coincidindo temporalmente con esta celebración. 

Propóñense tamén distintas actividades co gaio do día 8 de marzo, Día Internacional 

da Muller Traballadora. 

Por último, o remate da unidade didáctica coincide con outra data senlleira: o día 15 

de marzo, data na que se celebra o Día Mundial das Persoas Consumidoras. 
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6. METODOLOXÍA 

 

A metodoloxía de traballo deseñada ten un marcado carácter participativo e baséase 

no traballo colaborativo, de xeito que o profesorado orienta e guía ao alumnado, pero 

é o proio alumnado quen desenvolve as tarefas dun xeito autónomo e acada as 

conclusións de maneira conxunta.  

 

Con esta metodoloxía de traballo preténdese fomentar o traballo en grupo e a 

utilización e o manexo polo alumnado de distintos recursos: dixitais, publicitarios en 

soporte papel, publicitarios en soporte televisivo, telefonía móbil para gravacións, 

materiais escolares, materiais da casa para elaboración do atrezzo...  

 

Cada unha das actividades propostas ten una metodoloxía de traballo propia, que se 

describe no apartado “Dinámica”, e permite acadar unha conclusión distinta, polo que 

as actividades poden ser desenvolvidas de xeito individual.  

 

Sen embargo, esta unidade didáctica está deseñada para desenvolverse de xeito 

completo, posto que se traballan as distintas materias de maneira progresiva para 

acadar o resultado proposto, que é conseguir ser “publicistas por un día”, e 

desenvolver así todo o aprendido.  

 

O resultado perseguido consiste na realización de traballos publicitarios libres de 

sexismo e orientados cara o consumo responsable. 

 

Estes traballos poderán difundirse nas redes do centro educativo como exemplo de 

boas prácticas. 
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7. ACTIVIDADES  

MES DE DECEMBRO: OS CATÁLOGOS DE XOGUETES E OS ROLES DE XÉNERO 

 Acopio previo do material necesario:  

Antes de comezar coa realización destas actividades é preciso solicitarlle oa alumnado 

que traia catágolos de xoguetes de distinta procedencia (xogueterías especializadas, 

grandes superficies…), que se empregarán como material de traballo. 

ACTIVIDADE 1 OS CATÁLOGOS DE XOGUETES 

DURACIÓN - 2 sesións, de 50 minutos cada unha 

CONTIDOS - Os roles de xénero no consumo 
 

- Os estereotipos de xénero no consumo 

OBXECTIVO - Analizar que papeis se lle asignan ás nenas e aos 
nenos nos catálogos de xoguetes 
 

- Analizar como influen estes papeis ao escoller os 
xoguetes 

DINÁMICA 

 

A actividade consiste en analizar qué criterios 
empregamos ao elixir xoguetes e como nos inflúe a 
publicidade. 
 

- Primeiro: Ver con todo o grupo os distintos 
catálogos, reparando nas características que ten 
cada un. 
 

- Segundo: Dividir a aula, formando grupos mixtos de 
5 alunmos, e analizar con cada grupo un catálogo 
concreto. En cada catálogo, analizaranse as 
seguintes características: 

o As cores empregadas 
o As personaxes (nena/neno) asociadas a cada 

tipo de xogo ou de actividade 
o As profesións e/ou os traballos que se 

reflicten no catálogo e a quen se lle asignan 
 

- Terceiro: Cada grupo recortará e colocará en 
cartolinas diferentes os xogos asignados ás nenas e 
os xogos asignados aos nenos 

MATERIAIS/RECURSOS - Catálogos de xoguetes 
- Cartolinas 
- Tesoiras 
- Pegamento 
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ACTIVIDADE 2 DÁLLE A VOLTA AO CATÁLOGO 

DURACIÓN - 1 sesión, de 50 minutos 

CONTIDOS - Os roles de xénero no consumo 
 

- Os estereotipos de xénero no consumo 

OBXECTIVO - Rachar cos roles de xénero, poñendo ao revés a 
mensaxe da publicidade 

DINÁMICA 

 

A actividade consiste en desfacer o traballo feito 
antes, dándolle a volta aos roles e aos estereotipos: 
 

- Primeiro: Cada grupo ten que traballar coas 
cartolinas creadas por outro grupo diferente e ten 
que recortar aos nenos e ás nenas e aos xoguetes cos 
que están retratados no catálogo e volver a pegalos 
ao revés (aos nenos cos xogos ou xoguetes 
destinados “a nenas” e viceversa). 
 

- Segundo: A continuación, cada grupo explicará os 
xogos, as tarefas ou os traballos que realizan agora 
en cada cartolina as nenas e os nenos. 

 
- Terceiro: Para rematar, analízase conxuntamente 

como rachar cos roles de xénero, respostando deste 
xeito á segunite pregunta:  
¿ Realmente a publicidade está ao revés ou é a do 
dereito? 
 

MATERIAIS/RECURSOS - Cartolinas 
- Tesoiras 
- Pegamento 
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1ª METADE DE XANEIRO: A ESCOLLA RESPONSABLE DE XOGUETES  

 

ACTIVIDADE 3 AGASALLOS RESPONSABLES 

DURACIÓN - 1 sesión, de 50 minutos 

CONTIDOS - Os roles de xénero no consumo 
 

- Os estereotipos de xénero no consumo 
 

- A influencia de distintos factores na escolla de 
agasallos e xoguetes 

OBXECTIVO - Acadar unha escolla responsable de agasallos, na que 
se teñan en conta a influencia da publicidade e 
doutros factores que inflúen no consumo 

DINÁMICA 

 

A actividade consiste en reflexionar sobre os factores 
que debemos ter en conta ao elixir un agasallo. 

 
- Primeiro: Cada alumno/a escolle só un dos xoguetes 

cos que o/a agasallaron no Nadal e escríbeo na 
pizarra. 
 

- Segundo: A continuación, agrúpanse os xoguetes 
segundo distintos criterios: 

o Utilidade 
o Durabilidade 
o Axeitado á nosa idade 
o Importancia da marca na escolla realizada 
o Influencia da publicidade na escolla realizada 
o Influencia dos estereotipos de xénero na 

escolla realizada 
 

- Terceiro: Nunha tormenta de ideas analízase cada un 
destes criterios e se influíron ou non na decisión de 
pedir cada xoguete. Para rematar, reflexiónase sobre 
as posibles recomendacións para facer unha escolla 
responsable de agasallos 
 

MATERIAIS/RECURSOS - Pizarra 
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2ª METADE DE XANEIRO: ANÁLISE DA PUBLICIDADE 

ACTIVIDADE 4 ANALIZAMOS OS ANUNCIOS DA TELEVISIÓN 

DURACIÓN - 1 sesión, de 50 minutos. 

CONTIDOS - As estratexias publicitarias 
 

- Os roles e os estereotipos na publicidades 

OBXECTIVO - Coñecer as distintas estratexias que se empregan no 
mundo da publicidade para incentivar o consumo 

DINÁMICA 
 
 
 

 

A actividade consiste en que a alumnado escolla un anuncio 
de televisión e reflexione sobre o seu contido: 
 

- Primeiro: O día anterior á sesión entrégaselle a cada 
alunmo/a unha ficha1 para que cubra na casa, na que 
se recollan os seguintes items que debe cubrir a/a 
alumno/a: 

o Quen protagoniza o anuncio 
o Que outras personaxes saen no anuncio 
o Que características teñen esas personaxes: o 

seu xénero, a idade, o aspecto, o que din… 
o Cal é a trama do anuncio 
o A quen vai dirixido o anuncio 
o Que cores se empregan e os seus posibles 

significados 
o Que música se escoita 
o Que produto se vende 

É conveniente procurar que non se repitan 
moito os anuncios, para o que poden 
asignárselle ao alumnado diferentes tipos de 
produtos. 

 
- Segundo: Na sesión cada alumno/a analiza o anuncio 

que escolleu. 
 

- Terceiro: Póñense en común as características que 
son iguais en cada anuncio e reflexiónase sobre a 
interpretación da linguaxe publicitaria e os 
mecanismos que emprega para conseguir o seu 
obxectivo: vender2  

MATERIAIS/RECURSOS - Ficha de traballo para entregarlle ao alumnado con 
anterioridade á realización da sesión 

- Pizarra 

  

                                                           
1
 Pódese ver un exemplo de ficha no Anexo I deste documento. 

2
 Ver o apartado de Bibliografía e recursos, onde se inclúe un enlace no que consultar as claves para 

crear unha campaña, os significados da linguaxe publicitaria e demais materiais docentes. 
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1ª METADE DE FEBREIRO: ANÁLISE DOS DISFRACES DO ENTROIDO 

 

ACTIVIDADE 5 BÚSQUEDA DE DISFRACES NA INTERNET 

DURACIÓN - 1 sesión, de 50 minutos 

CONTIDOS - Os roles e os estereotipos de xénero 
 

- A sexualización da imaxe das mulleres 
 

- As características das personaxes nos disfraces 

OBXECTIVO - Analizar como os estereotipos de xénero inflúen na 
oferta de disfraces no Entroido 
 

- Analizar as características dos disfraces que dirixidos 
ás nena e aos nenos e ás persoas adultas 

DINÁMICA 

 

A actividade consiste en que a alumnado escolla un disfraz a 
través da internet e reflexione sobre as súas características: 
 

- Primeiro: Para buscar os difraces na internet (como se 
quixéramos realmente mercar un), divídese ao 
alumnado en 6 grupos, de xeito que cada grupo ten 
que buscar un dos seguintes tipos de disfraces: 

o Disfraz de neno pequeno (ata 6 anos) 
o Disfraz de nena pequena (ata 6 anos) 
o Disfraz de neno 10 anos 
o Disfraz de nena 10 anos 
o Disfraz de home adulto 
o Disfraz de muller adulta 

 
- Segundo: Unha vez atopados os disfraces, analízanse 

as personaxes dos distiontos disfraces desde o punto 
de vista do xénero (princesas vs. superheróes; os 
disfraces “unisex”; a sexualización dos disfraces 
femininos…). 
 

- Terceiro: Para rematar, reflexiónase sobre as posibles 
recomendacións para facer unha escolla responsable 
de disfraces3. 

 

MATERIAIS/RECURSOS - Ordenadores con conexión a Internet (aula de 
informática) 

- Libreta e bolígrafo para anotar 
- Pizarra 

  

                                                           
3
 Ver o apartado de Bibliografía e recursos, onde se inclúe un enlace a distintos consellos de seguridade 

que se deben ter en conta antes de mercar disfraces. 
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2ª METADE DE FEBREIRO: O CONSUMO RESPONSABLE E O COMERCIO XUSTO 

 

ACTIVIDADE 6 MÁIS IGUAL, MÁIS XUSTO 

DURACIÓN - 1 sesión, de 50 minutos 

CONTIDOS - O consumo responsable 
 

- O comercio xusto 
 

- A igualdade entre homes e mulleres no comercio xusto 

OBXECTIVOS - Comprender que a forma en que consumimos e o que 
consumimos pode ter un grande impacto nas 
condicións de vida dos países en vías de 
desenvolvemento 

DINÁMICA 
 
 
 
 

 

A actividade consiste en que o alumnado aprenda o significado 
destes conceptos e reflexione sobre o consumo responsable: 
 

- Primeiro: Divídese ao alumnado en 5 grupos mixtos e a 
cada grupo asígnaselle unha das seguintes tarefas:  
 

o Un dos grupos ten que buscar a definición de 
“consumo responsable” e ten que traballar 
sobre o seu significado para ser quen de 
explicarlla ao resto do alumnado. 
 

o Un dos grupos ten que buscar a definición de 
“comercio xusto” e ten que traballar sobre o 
seu significado para ser quen de explicarlla ao 
resto do alumnado. En concreto, hai que 
explicar cales son as diferenzas entre o 
comercio xusto e o comercio tradicional. 

 
o Os outros tres grupos teñen que buscar 

exemplos de comercio xusto relacionados coa 
igualdade -como poden ser as cooperativas de 
mulleres ou os proxectos de igualdade de 
xénero e comercio xusto, entre outros-.  

 
(Co obxecto de facilitarlle a pescuda, o/a 
mestre/a pode proporcianarlle ao alumnado os 
descritores para introducir no buscador). 
 
Cada un destes tres grupos ten que anotar un 
exemplo e ten que traballar sobre o seu 
significado para ser quen de explicarllo ao resto 
do alumnado. 
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- Segundo: Cada un dos grupos expónlle ao resto do 
alumnado o resultado da tarefa que se lle asignou. 
 

- Terceiro: De xeito colaborativo, todo o alumnado 
elabora unha listaxe de boas prácticas no consumo 
responsable e no comercio xusto, que se pasan a unha 
cartolina para deixar na aula 

 

MATERIAIS/RECURSOS - Ordenadores con conexión a Internet (aula de 
informática) 

- Libreta e bolígrafo para anotar 
- Pizarra 
- Cartolina 
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1ª METADE DE MARZO: O CONSUMO SEN ESTEREOTIPOS 

 

ACTIVIDADE 7 PUBLICISTAS POR UN DÍA 

DURACIÓN - 2 sesións, de 50 minutos cada unha 

CONTIDOS - As estratexias publicitarias 
 

- Os roles e os estereotipos de xénero 
 

- O consumo responsable 

OBXECTIVOS - Aplicar de xeito práctico e lúdico todo o aprendido ao 
longo das distintas actividades da unidade didáctica 

DINÁMICA 
 
 

 

A actividade consiste en que o alumnado elabore un anuncio, 
que poderá divulgarse polo centro educativo como exemplo de 
boas prácticas: 
 

- Primeiro: Na primeira sesión, para a elección e deseño 
do anuncio, divídese ao alumnado en grupos mixtos de 
5 alumnos/as.  
 
A cada grupo dánselle as seguintes instruccións:  
 
“Unha axencia de publicidade encárgavos a realización 
dun anuncio para a televisión.  
Podedes escoller o produto que queredes anunciar, 
pero hai tres condicións para facer o anuncio: 

o Que non inclúa estereotipos de xénero 
o Que promova a igualdade de xénero 
o Que promova o consumo responsable4. 

 
Seguindo estas instruccións, cada un dos grupos 
traballa no seu propio anuncio cos materiais da aula.  
 

- Segundo: Na segunda sesión grávanse os anuncios. 
Para a agravación, o alumnado pode traer vestimenta 
ou atrezzo da casa. 
 

- Terceiro: A actividade remata co visionado dos 
anuncios e os seu posterior comentario en grupo. 

MATERIAIS/RECURSOS - Materiais escolares existentes na aula 
- Materiais que poida traer o alumnado da casa 
- Cámara de vídeo ou teléfono móbil que permita gravar 
- Ordenador e canón para proxectar a gravación 
- Recursos na rede do centro onde dar difusión aos 

traballos realizados 

                                                           
4
 Ver no Anexo II deste documento un exemplo de ficha de indicacións para entregarlle ao alumnado. 
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2ª METADE DE MARZO: AVALIACIÓN 

 

ACTIVIDADE 7 Avaliación da unidade didáctica 

DURACIÓN - 1 sesión, de 50 minutos 

CONTIDOS - Avaliación obxectiva 
 

- Avaliación cualitativa 

OBXECTIVOS - Coñecer o grao de interiorización dos coñecementos 
por parte do alumnado e a súa aplicación nos seus 
hábitos de consumo 

DINÁMICA 

 

A actividade consiste en avaliar tanto os coñecementos 
adquiridos coma a metodoloxía de traballo. 

 
- Primeiro: Entregarlle ao alumnado un pequeno 

cuestionario con preguntas moi sinxelas sobre roles de 
xénero, publicidade e consumo responsable, para 
valorar a interiorización do aprendido, advertindo en 
todo caso que non se trata dun exame5. 
 

- Segundo: Pedirlle a cada alumno/a que valore as súas 
impresións sobre as actividades realizadas (cal lle 
interesou máis, por que) e se coida que pode aplicar o 
aprendido dun xeito práctico, xerando un debate 
participativo. 

 

MATERIAIS/RECURSOS - Cuestionario 

 

  

                                                           
5
 Ver no Anexo III deste documento unha proposta de modelo de cuestionario para entregarlle ao 

alumnado. 



 
18 

8. ANEXO I 

 

ACTIVIDADE 4: MODELO DE FICHA DE TRABALLO PARA ENTREGAR AO ALUMNADO 

 

 O anuncio analizado (marca)  

 O produto que vende  

 O horario no que o vemos  

 A personaxe principal e as 
súas características: 

- Sexo 
- Idade 
- Aspecto 
- Papel que ten no anuncio 

 

 As outras personaxes e as 
súas características: 

- Sexo 
- Idade 
- Aspecto 
- Papel que teñen no anuncio 

 

 A trama do anuncio (a 
historia que se conta) 

 

 A que público cres que se 
dirixe?  

 Son homes ou mulleres?  

 Que idades teñen? 

 

 Observas estereotipos de 
xénero? Cales? 

 

 Que cores aparecen?  

 Que música emprega?  

 Cal é o slogan?  
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9. ANEXO II 

 

ACTIVIDADE 6: MODELO DE INSTRUCIÓNS PARA ENTREGAR AO ALUMNADO  

 

 

Instrucións para a creación publicitaria 

 

 

Unha axencia de publicidade encárgavos a realización dun anuncio para a televisión.  

 

Podedes escoller o produto que queredes anunciar, pero hai tres condicións para facer o 

anuncio: 

o Que non inclúa estereotipos de xénero 

o Que promova a igualdade de xénero 

o Que promova o consumo responsable 

 

Agora tedes que crear o anuncio, que gravaredes na seguinte sesión.  

 

En primeiro lugar hai que definir en que produto queredes vender, coas características 

anteriores.  

 

En segundo lugar, hai que decidir a que público queredes que se dirixa o anuncio e 

deseñar a trama, as personaxes, o slogan, etc.  

 

Podedes empregar os materiais da aula ou tamén traer da casa outros materiais que vos 

poidan axudar para gravar o anuncio.  

 

Hai que poñer en práctica o aprendido nas actividades anteriores sobre a linguaxe 

publicitaria e os estereotipos de xénero. 
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10. ANEXO III 

 

ACTIVIDADE 7: MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENTREGAR AO ALUMNADO  

 

En primeiro lugar, marca cun “X” se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas: 

 

1. Na publicidade non hai estereotipos de xénero: 

 

 

2. A publicidade inflúenos á hora de consumir: 

 

 

3. O consumo responsable ten en conta máis cousas que o prezo dos produtos: 

 

 

 

Agora debes contestar marcando cun “X” as seguintes cuestións: 

 

4. Coas actividades aprendín cousas novas: 

Nada Pouco Bastante Moito 

 

5. As actividades  foron divertidas: 

Nada Pouco Bastante Moito 

 

E, por último, indica cal foi a actividade que máis che gustou de todas as que fixemos e o por 

que__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

 Verdadeiro 

 Falso 

 Verdadeiro 

 Falso 

 Verdadeiro 

 Falso 
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11. BIBLIOGRAFÍA E RECURSOS 

 

Recursos na web: 

 

A continuación sinálanse algúns recursos dispoñibles na web e que poden ser útiles 

para a realización desta unidade didáctica: 

 Manual didáctico de educación para o consumo (Instituto Galego de 

Consumo): 

 http://igc.xunta.es/pls/portal/docs/PAGE/IGC/012_CENTRODEDOCUMENTACIO

N_MENU/005_PUBLICACIONESESTUDIOS_MENU/MANUAL_GALEGO_ECONS_0

.PDF 

 

 Informe sobre o tratamento do xénero na publicidade (Instituto da Muller): 

 http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/d

ocs/014-tratamiento.pdf 

 

 Enlace á Comisión Asesora de Publicidade non Sexista (Xunta de Galicia): 

 http://igualdade.xunta.es/es/content/sensibilizacion-social 

 

 Informe sobre sexismo nos medios de comunicación (Xunta de Galicia): 

 http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/infsexcom_0.pd

f 

 

 Folleto sobre os estereotipos de xénero na publicidade de xoguetes (Junta de 

Andalucía): 

 http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143471447.pdf 

 

 

 

http://igc.xunta.es/pls/portal/docs/PAGE/IGC/012_CENTRODEDOCUMENTACION_MENU/005_PUBLICACIONESESTUDIOS_MENU/MANUAL_GALEGO_ECONS_0.PDF
http://igc.xunta.es/pls/portal/docs/PAGE/IGC/012_CENTRODEDOCUMENTACION_MENU/005_PUBLICACIONESESTUDIOS_MENU/MANUAL_GALEGO_ECONS_0.PDF
http://igc.xunta.es/pls/portal/docs/PAGE/IGC/012_CENTRODEDOCUMENTACION_MENU/005_PUBLICACIONESESTUDIOS_MENU/MANUAL_GALEGO_ECONS_0.PDF
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/014-tratamiento.pdf
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/014-tratamiento.pdf
http://igualdade.xunta.es/es/content/sensibilizacion-social
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/infsexcom_0.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/infsexcom_0.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143471447.pdf
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 Análise dos estereotipos de xénero a través da publicidade e os debuxos 

animados. Unidade didáctica de Educación Primaria (Goberno de Navarra): 

 http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/256_analisis-

de-los-estereotipos-de-genero-a-traves-de-la-publicidad-y-los-dibujos-

animados-pdf.pdf 

 

 Enlace aos aspectos de seguridade que deben ser tidos en conta na escolla de 

disfraces (Comunidade de Madrid): 

 http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&childpagename

=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2FPTCS_contenidoReportajes&

cid=1343066138928&p=1343064181510&packedargs=language%3Des&pagena

me=PTCS_wrapper 

 

 Claves para crear unha campaña publicitaria, linguaxe publicitaria e materiais 

docentes (Ministerio de Educación. Goberno de España): 

 http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/ 

 

 

Recursos formativos da Escola Galega de Consumo: 

 

Se tes interese en seguir traballando a temática desta unidade, a Escola Galega de 

Consumo inclúe dentro da súa programación as seguintes actividades, dirixidas tanto 

ao alumnado coma ao profesorado: 

 Actividades para o alumnado dentro do programa de educación para o 

consumo responsable CoRes: 

 Xoguetes (8 a 12 anos) 

 Linguaxe publicitaria (8 a 12 anos) 

 Comercio xusto (8 a 12 anos) 

 Consumo responsable no supermercado (8 a 12 anos) 

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/256_analisis-de-los-estereotipos-de-genero-a-traves-de-la-publicidad-y-los-dibujos-animados-pdf.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/256_analisis-de-los-estereotipos-de-genero-a-traves-de-la-publicidad-y-los-dibujos-animados-pdf.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/256_analisis-de-los-estereotipos-de-genero-a-traves-de-la-publicidad-y-los-dibujos-animados-pdf.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&childpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2FPTCS_contenidoReportajes&cid=1343066138928&p=1343064181510&packedargs=language%3Des&pagename=PTCS_wrapper
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&childpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2FPTCS_contenidoReportajes&cid=1343066138928&p=1343064181510&packedargs=language%3Des&pagename=PTCS_wrapper
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&childpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2FPTCS_contenidoReportajes&cid=1343066138928&p=1343064181510&packedargs=language%3Des&pagename=PTCS_wrapper
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&childpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2FPTCS_contenidoReportajes&cid=1343066138928&p=1343064181510&packedargs=language%3Des&pagename=PTCS_wrapper
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/
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 Actividades para o alumnado dentro dos programas estacionais: 

 InfoNadal 

 Entroido coa EGC 

 

 Actividades dirixidas ao profesorado dentro da oferta docente do CAFI, a 

través de PLATEGA: 

 Curso “Traballando coa publicidade na aula” 

 Curso “Consumo e xénero” 

 

 Actividades dirixidas a profesorado e alumnado dentro do Plan Proxecta: 

 Programa Galicons.net, que inclúe consumo, xénero e publicidade entre as súas 

temáticas de traballo. 

 

 

 

Para calquera outra información ou para a ampliación 

dos recursos, as consultas poden dirixirse a: 

igc.escuela@xunta.es 

881 999 092-881 999 093 

 

 

mailto:igc.escuela@xunta.es

