
 

  1/2 

 

 

10. La publicité des voitures 

 

 
 
Objectius* 

  
L’objectiu bàsic d’aquest element didàctic és que l’alumnat faci una anàlisi crítica de 
les estratègies dels anuncis publicitaris d’automòbils, i valori també la originalitat i 
qualitat dels documents.  
 
Aquests continguts es desenvoluparan utilitzant com a llengua vehicular el francès, per 
millorar el coneixement d’aquesta llengua per part de l’alumnat. 
 
 
Descripció de la proposta* 

  
Aquest element didàctic està inclòs dins l’itinerari “la voiture”, dissenyat seguint la 
metodologia EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue 
Etrangère). Està concebut per a alumnat de 2n ESO sense coneixements previs de 
llengua francesa. 
 
El nucli temàtic és la publicitat de l’automòbil. Per mitjà d’anàlisi de vídeos publicitaris i 
activitats de debat es valoren els missatges i els recursos utilitzats per captar l’atenció 
del públic. També es revisen els coneixements, per millorar el lèxic,  sobre les parts de 
l’automòbil, fent activitats de grup. 
 
 
Recursos emprats* 

 
Els recursos necessaris per aquest element didàctic es troben tots al lloc web 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/10-la-publicite. Al mateix lloc web 
també hi ha pautes pel desenvolupament de les sessions de classe i hi podem trobar 
el document Fitxa_publicite2011.doc, on hi ha la programació. 

 Web per l’activitat de revisió: http://www.bonjourdefrance.com/n5/a51f.htm 

 Fitxers: FICHE1.doc, FICHE2.doc, Fiche2correction.doc, enlacespubli.doc 

 Vídeo per activitat “FICHE2”: http://www.youtube.com/watch?v=uyN9y0BEMqc 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquesta unitat ocuparà 2-3 sessions de classe, que poden organitzar-se de la manera 
següent: 
 

 Sessió 1: 
Es treballa el vocabulari de l’automòbil amb la web de Bonjour de France 
http://www.bonjourdefrance.com/n5/a51f.htm. Treball individual primer (10’), i després 
es posen en comú les parts que apareixen per verificar els coneixements (10’). 
Amb el fitxer FICHE1.doc l’alumnat treballa el lèxic per parelles i tradueix una llista de 
parts del cotxe, podent usar el diccionari (20’). 
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Es passen alguns anuncis dels que hi ha a enlacespubli.doc i es demana a l’alumnat 
que trïin cadascú un anunci i en faci una anàlisi del missatge que es vol donar i dels 
recursos que utilitza. Queda per la propera sessió, com a deures.  
 

 Sessió 2 
Veure la publicitat http://www.youtube.com/watch?v=uyN9y0BEMqc. Comentar amb 
l’alumnat si la coneixen i si coneixen la marca del cotxe. Potser alguns l’han vist (5’). 
Es torna a veure, completa, i s’observen amb més atenció les parts del cotxe 
desmuntades que hi surten (5’). 
A continuació es fa l’activitat FICHE2.doc, que consisteix en identificar i ordenar les 
peces que apareixen a l’anunci. Es pot tornar a veure el vídeo de l’anunci. L’activitat té 
certa dificultat i es recomana fer-la primer en grup, deixar temps i passar l’anunci de 
nou aturant-se a cada element per verificar. (30’) La solució pel professorat és a 
Fiche2correction.doc. 
 
La resta de la sessió, fent una pluja d’idees, l’alumnat aporta quines poden ser les 
estratègies i el missatge d’un anunci d’automòbil per cridar l’atenció i fer-lo atractiu. En 
podem proposar: música, color, natura, originalitat, ritme, aventura, prestigi... 
Si hi ha temps, es veuen exemples per debatre els criteris en casos concrets. 
 

 Sessió 3 (opcional): 
Si l’alumnat ha triat anuncis i n’ha fet el comentari la sessió anterior, es presenten 
aquestes tasques davant la classe. S’obre un debat per cada anunci en relació als 
missatges i recursos emprats. 
Si queda temps, el professorat pot mostrar la resta dels que hi ha a enlacespubli.doc o 
d’altres per continuar el debat. L’alumnat pot parlar en català, però el professorat 
escriu a la pissarra cada conclusió en francès. 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  

 Valorar l’evolució de la publicitat de l’automòbil i els criteris de creació del 
missatge publicitari. 

 Análisi crítica del missatge publicitari. 

 Ús del diccionari 

 Saber expressar opinions i respectar les d’altri. 

 Ordre i polidesa en l’elaboració de documents. 
 
Documents adjunts 

 
Pàgina web de l’element didàctic: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/10-la-publicite 
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Aquest element ha estat creat per: Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi 
Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs. 
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