
 

 

 

 
 

 

Som conscients de tot el que s’amaga quan 
consumin? Les joguines 

 

 

Fotografia. Estany, A. (2018). Alguns exemples dels treballs finals. 

 

Objectius 

Els objectius a assolir en finalitzar la proposta presentada són els següents: 

- Descobrir els estereotips que s’amaguen a la publicitat entre homes i dones. 

- Esbrinar com han evolucionat els comportaments de consum amb el temps, 

per veure què s’ha mantingut, què ha variat i poder projectar el futur. 

- Valorar, a través de les dades obtingudes, la relació que s’estableix entre la 

publicitat que rebem i els nostres hàbits de consum, per esdevenir 

consumidors responsables. 

- Representar i interpretar les dades sobre com influeix la publicitat en els 

nostres hàbits de consum. 

- Llegir críticament la informació (interpretar-la, dubtar-la, qüestionar-la, etc.). 

- Diferenciar entre què necessitem i què desitgem. 

- Esbrinar quins problemes s’amaguen darrere la publicitat i plantejar-ne 

solucions. (Aquest objectiu es treballa simulant les campanyes de les ONG). 

- Reconèixer les diferències que hi ha entre països pel que fa a les joguines. 
 

Justificació de la proposta 

Com molts autors ja estan afirmant, sembla que la nostra societat es defineix com la 

societat del coneixement o de l’espectacle pel fet que vivim envoltats de mitjans de 

comunicació. Per aquest motiu, un dels reptes de l’educació d’avui és aconseguir 

que l’alumnat desenvolupi el pensament social (Santisteban-Pagès, 2011). Per 

assolir-lo, els mateixos autors assenyalen que és essencial que l’eix d’estudi sigui 

un problema social rellevant i que treballem el pensament crític (reflexionar, buscar i 

valorar informació) i el pensament creatiu (pensar alternatives que ajudin a millorar). 

 

Descripció de la proposta 

Les joguines són objectes que ens acompanyen a tots, arreu i diàriament des que 

som ben petits. Prenent-les com a eix vertebrador, es va dissenyar la seqüència 



 

 

 

 
 

 

didàctica Som conscients de tot el que s’amaga quan consumim? Les joguines, 

a partir de la qual es pretén que l’alumnat reflexioni sobre la influència que té la 

publicitat en els nostres hàbits de consum. D’aquesta manera, durant les sessions, 

se sent molt partícip i és capaç de ser crític i de plantejar alternatives de consum 

responsable, a través de simular el funcionament que segueixen les campanyes de 

les Organitzacions No Governamentals (ONG). 

 

Aspectes didàctics i metodològics 

Com que tota la proposta es troba contextualitzada a partir el funcionament de les 

campanyes de les ONG, en funció de l’activitat que es dugui a terme, el grup 

s’organitzarà d’una manera o d’una altra. Per exemple, en aquells moments on es 

vulgui donar veu a tot l’alumnat, l’activitat es farà individualment. En canvi, quan es 

vulgui crear una conversa, s'optarà per dur a terme l’activitat en gran grup. 

Finalment, quan s’hagin de pensar actuacions de millora, la gestió de l’aula serà en 

equips cooperatius, a fi que tothom es pugui sentir partícip del producte final. 

 

Recursos emprats 

Fitxes pautades, catàlegs de joguines, ordinadors, projector i material escolar (llapis, 

goma, retoladors, colors, cartolines, blue-tack). 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Els continguts d’aquesta proposta educativa són definits a partir dels conceptes 

socials clau (Benejam, 1999). És per això que al llarg de les sessions fem un 

recorregut a buscar:  

 quines són les causes de tenir uns determinats comportaments de consum i 

les conseqüències que comporten, racionalitat/irracionalitat,  

 què passa més enllà de la realitat més propera, identitat i alteritat,  

 quines desigualtats s’amaguen darrere de la publicitat, diferenciació, 

 què ha canviat i què s’ha mantingut al llarg del temps, canvi i continuïtat, 

 quina relació hi ha entre la publicitat i els nostres hàbits de consum, 

interrelació i conflicte, 

 quines possibles solucions es poden donar als aspectes negatius detectats, 

organització social i poder i  

 veure quines diferències hi ha entre comprar per desig o per necessitat, 

creences i valors. 

D’aquesta manera, podem veure que durant les 10 sessions es poden treballar 

diferents competències: social i ciutadana, comunicativa lingüística i audiovisual, 

tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre, i autonomia i 

iniciativa personal. Tanmateix, cal dir que no totes es treballen amb el mateix grau 

d’importància però totes elles són necessàries, a fi d’aconseguir una proposta que 

no deixi l’alumnat indiferent. 



 

 

 

 
 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

4t nivell d’educació primària 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

La interdisciplinarietat de la proposta la trobem, bàsicament, entre tres grans àrees: 

medi social, llengua i art. A partir de la detecció i la investigació d’un problema 

social, l’alumnat, per equips cooperatius, crearà diferents productes finals, on 

plantejaran alternatives responsables que ajudin a millorar el problema o a fer-nos-hi 

reflexionar. Paral·lelament, la proposta estableix relacions amb l’entorn i no només 

per la temàtica, sinó que per l’entrada a l’aula de les ONG i de la publicitat. 

Documents adjunts 

● Material per al professorat. 

○ Guia Ampliada 

○ Recurs 1 - Activitat mar i muntanya 

○ Recurs 2 - La publicitat 

○ Recurs 3 - Ho desitgem o ho necessitem 

○ Recurs 4 - ONG - Campanya 

○ Recurs 5 - El regal més volgut 

○ Recurs 6 - Els publimissatges 

○ Recurs 7 - Amagavalors 

○ Recurs 8 - Mirem més enllà 

● Material de treball per a l’alumnat. 

○ Activitat 1 - Què sabem? 

○ Activitat 2 - A mi m'agradaria canviar.... 

○ Activitat 3 - Mirem més enllà 

○ Activitat 4 - Base d'Orientació - Ens decidim! 
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