
La publicitat
La publicitat és la informació sobre productes (menjar, roba, jogui-

nes...) o serveis (telefonia, transport...) que s’ofereix per a augmen-

tar les vendes. Com que cada cop hi ha més productes i serveis per 

a vendre, cada cop hi ha maneres més efectives de cridar la nostra 

atenció per a fer-nos comprar.

La publicitat és necessària per a poder triar el que més ens convé, 

però també és perillosa: exagera les qualitats del producte, ens fa 

creure el que no és o ens provoca fantasies que ens fan desitjar 

anar a comprar de seguida. Per exemple, hi ha anuncis de joguines 

que semblen vives, de cosmètics que semblen miraculosos, de 

cotxes que semblen herois, etc.

Per a tenir una actitud intel·ligent davant de la publicitat, podem 

practicar algunes habilitats:

NO TENIR NECESSITAT DE POSSEIR tot el que ens agrada.

REFLEXIONAR SEMPRE ABANS DE COMPRAR: Ho necessito? M’ho 

puc permetre? És millor gastar els diners en altres coses? És un 

producte bo i durable?

ESBRINAR EL QUE HI HA DARRERE DELS ANUNCIS: Què em volen 

vendre? Què volen que pensi o senti amb relació a aquest producte?

T’agraden els anuncis publicitaris que 
fan a la televisió? La veritat és que de 
vegades ens deixen amb la boca ober-
ta. Però, compte, hem de tenir present 
que el que volen és vendre, i que s’hi 
esforcen tant com poden, fins i tot 
fent-nos creure coses que no són exac-
tament veritat. Pensa-hi: per a passar-
s’ho bé amb els amics, no cal gastar 
gaires diners. 

Per què la publicitat  

Què és la publicitat?

pot ser perillosa?



INVESTIGA

2   Trieu un anunci publicitari dels que fan a la TV que us agradi i expliqueu per què. 

Contesteu aquestes preguntes i valoreu el missatge de l’anunci:

A   Quant temps dura? 

B  A quina hora el fan?

C    Fa veure coses que no són? 

D    Exagera les qualitats del producte?

E   Quin paper hi té la música?

F   Et fa venir ganes de comprar?

G   Sortiries corrents a comprar-lo?

H   Cal que surtis corrents a comprar-lo?

SINTETITZA

1   Completa les frases següents:

1  El millor que m’han comprat mai és...

2  A casa hem hagut d’estalviar per a poder comprar...

3  Una vegada em vaig sentir malament perquè no tenia...

4  La satisfacció d’adquirir un producte nou i original dura molt poc perquè...

5   Gastar massa en coses innecessàries o per lluir-nos pot provocar problemes com...

6  Les coses importants a la vida, que no es poden comprar amb diners, són...

7  Els productes que porten un embolcall exagerat provoquen problemes com ara...

8  No em sembla bé que per vendre el seu producte una empresa faci...

9  Un regal que no costa diners, però que agrada i fa il·lusió, és...

CONSUM I DINERS


