


Esta Unidade Didáctica pretende axudar á
creación dunha visión crítica por parte de
nenos e nenas cara aos diversos xeitos en
que os xoguetes lles son presentados, e moi
especialmente, cara á publicidade.

Na actualidade, leis e tímidos códigos
deontolóxicos limitan as posibilidades de
que os creativos de publicidade poidan dirixir
especificamente as súas mensaxes a nenas
e nenos por separado. Por iso non é xa
frecuente atopar anuncios en que unha nena
xoga cunha cociña ou un neno cun coche. As
evocacións máis evidentes foron eliminadas
para dar paso a estratexias máis sutís pero
non menos efectivas: o emprego de cores
diferentes nos fondos de determinadas
páxinas dos catálogos, as ilustracións nas
caixas dos xoguetes, as voces nos anuncios
de televisión... Pese á renovación formal das
mensaxes, o fondo segue a ser o mesmo ou
moi similar.

Na Unidade Didáctica proponse unha serie
de actividades para nenas e nenos de Infantil
e Primaria que procuran chamar a atención
sobre o absurdo que resulta que nun
contexto de integración, imprescindible en
calquera estratexia educativa transversal e

sobre valores, os xoguetes sigan a ser un
índice de diferenza. Sobre todo no Nadal,
cando a industria xogueteira responde á
chamada da demanda coa segmentación do
mercado: por idades, por tipos de xoguetes
e, aínda tamén, por sexo.

É dicir, o que fai a industria é responder a
unha demanda. É isto o que obriga a pensar
a nais e pais, educadores e educadoras, no
seu importante papel nun cambio pendente
e necesario, un cambio que vai máis aló
dunha modificación nos usos das xogueterías
á hora de promocionar os xoguetes. Na
medida en que nenas e nenos aprendan a
interpretar as mensaxes que lles chegan,
mesmo da propia sociedade, terán máis
capacidade crítica e, polo tanto, poderán
construír a súa personalidade con menos
prexuízos.

A estrutura desta ferramenta de traballo
práctica de 24 páxinas permite aos
educadores/as utilizar as fichas que
consideren máis axeitadas para a formación
dos seus alumnos/as, xa que en cada
actividade está sinalidado o ciclo ao que vai
dirixido (azul para Infantil e verde para
Primaria).
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