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ESTRATEGIAK  
 
IRAKURRI BAINO LEHEN  
1. Irakurketaren helburua: Publizitatearen hizkuntza eta irudiak ezagutu eta lantzeko, izaera 
kritikoa bultzatu nahian. 
 
2. Hipotesiak egitea: 

• Ezer irakurri gabe, irudiak zer iradokitzen dien galdetu eta arbelean idatzi, testua irakurri 
ondoren aldatzen diren ikusteko. Adibidez: isiltzeko eskatzen digu, apaintzeko, sentsualtasuna 
adierazten du, sexua, teknologia berriak zer diren azaltzen du... 

• Zer iragartzen duen galdetu (testua irakurri gabe bakoitzak bere iritzia eman eta aurreko 
ideiekin arbelean idatzi) ezpainetarako margoa, mugikor bat, telebista bat, emakumeentzako 
zerbait... 

• Iragarkia nondik eratorri den azaldu (El País Semanal, El País egunkariarekin banatzen den 
astekari batetik) eta galdetu nolako iragarkiak aurkitu ditzakegun horrelako aldizkari batean: 
moda iragarkiak, iragarki kritikoak, mota guztietako produktuen iragarkiak... 

• Erabilitako koloreetan erreparatu eta zer sentsazio bultzatzen dituzten aztertu: Arrosa: 
sentsualtasuna. Zuria: neutroa. Beltza: dotorezia. Gorria: amodioa... 

 
OHARRAK 
Testua kolorez ematea komeni da, estrategiak behar bezala lantzeko. 
 
IRAKURRI BITARTEAN  
 
1. Berriz irakurtzea: 

• Lehenengo irakurketa bat bakarka eta isilik egingo dute eta bigarren bat ozenki eta 
txandakatuz. Irakasleak ikasleak bideratuko ditu eta ideia desberdinak azpimarratuko ditu: 
Bere menpeko bihur zaitezke, jardun 2 zereginetan, eta gustatuko zaizu, harrapa zaitzake...  

• “Txokolate” hitza produktuaren izenarekin “New Chocolate” lotu dezakegu” (metafora), 
kontuan hartuz txokolatea produktu erakargarria dela. 

 
2. Hiztegiari buruzko galderak egitea:  

• Hitz ezezagunak azpimarratuko ditugu eta denen artean, testuinguruaz baliatuz, argituko 
ditugu: ferekatu, bizigarria, dastatuz, menpeko, ikuspegi handia, formatu osoz... 
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IRAKURRI ONDOREN 
1. Hipotesiak baieztatzeko estrategia: 

• Ikusi arbelean idatzi dena eta baieztatu erantzun egokiak eman dituzten edo informazio 
ezberdina aurkitu duten testua irakurri ondoren. Zer iragartzen den galdetu (mugikor bat) eta 
baieztatu asmatu duten. 

• Esan iragarki hau beste edozein aldizkaritan agertu daitekeela eta beraz ez du aldizkariaren 
ildoarekin bat egin behar, eta agian eurek botatako ideiak kontrajarriko ditugu eta bide batez 
konturatu ahal izango dira iragarkien erabileraz. 

 
 
2. Testu mota, berariazko testu-generoa eta berariazko egitura identifikatzeko estrategiak: 

• Erabilitako hizkuntzan erreparatu, marrazkiaren mezua aztertu eta formatua ikusi. Pertsuasio 
testu bat dela asmatu beharko dute, produktu bat saldu nahi du eta pertsona desberdinak 
konbentzitu zerbait egin dezaten, kasu honetan: erosi. 

o Hizkuntza: ferekatu, harrapa zaitzake, gustatuko zaizu, droga modukoa, sentsuala. 
Konbentzitzeko balio dute 

o Irudia: Produktua eta emakume baten ahoa gehi eskuak, gorputz atal erakargarriak, 
beloa, tonuak, koloreak, arrosa, beltza, distira... dotoretasunarekin lotzen diren 
ezaugarriak. 

o Sintaxia: testua gehi irudia ideia indartzen du, gainera, testua kokatzeko lekua eta 
eskua pantailan dagoen irudiarekin lotuz teknologia berriak erakusten dizkigu. 

 
 
 
 
 
 
 


