RESUM

TÍTOL: APRENEM A PARTIR D’UN ANUNCI
ESCOLA: CEIP ROCAFONDA DE MATARÓ
ADREÇA: C/CIUTAT TÀRREGA, 41
TELÈFON: 93-7903751

PARTICIPANTS EN L’ELABORACIÓ DEL TREBALL:
Tots els nens del Cicle Inicial que a la nostra escola són més de 150 nens i
nenes, ja que el cicle està format per primer, segon i tercer de primària.
I les mestres:
Imma Masferrer, Edurne Álvarez i Carme Aymerich (Mestres de Primer)
Isabel Martín i Agnés Llovet (Mestres de segon)
Montse Dalmau i Rosa Plaza (Mestres de tercer)
Tot el treball ha estat coordinat per la Comissió d’Informàtica i Audiovisuals

OBJECTIU:

Desenvolupar la capacitat d’interpretar i analitzar críticament les imatges que el
nostre entorn ens ofereix.

DESCRIPCIÓ:

Totes les activitats realitzades parteixen de la visualització d’un anunci
comercial de l’empresa Dove. L’anunci mostra el procés de transformació d’una
noia a partir d’una sessió d’estètica. Mitjançant la perruqueria, el maquillatge i
sobretot el retoc fotogràfic, la noia d’aspecte normal acaba mostrant-se com un
model de bellesa.
L’anunci permet reflexionar sobre molts aspectes, alguns dels quals han
sortit en el treball amb els nens i nenes. Es pot parlar de la bellesa, la publicitat,
estereotips, la manipulació i, fins i tot, d’anàlisi d’imatge audiovisual i a nivell
informàtic. Així mateix s’ha aprofitat per tractar temes de medi natural com les
parts de la cara o els estats d’ànim.

La part més important del treball es presenta en format vídeo. Aquest
consta de tres parts diferenciades. La primera és l’anunci en si, la segona està
formada per l’observació i anàlisi de les imatges de l’anunci, així com les
reflexions sobre altres temes que han anat sorgint. La última part, podrem
veure els treballs que han realitzat als nens classificats per cursos. Cada curs
ha fet activitats centrades en diferents temes, les quals es poden veure en el
DVD que adjuntem.

VALORACIÓ:

El cicle valora d’una forma positiva el treball realitzat. Creiem que els nens
han après moltes coses i comencen a ser més crítics amb allò que veuen o
compren. Pels nens, ha estat una feina amena on es mostraven molt
participatius i motivats.

