
SOCIAIS 6º 
Bo día queridos nenos de 6º, 

Espero que botedes de menos as miñas clases (e a min) tanto como eu rirme, 

ensinarvos e rifarvos (en ocasións). 

Pasou xa unha semana e quedan outras tantas ... así que decidín deixar de lado o 

tema da xeografía que penso que máis ou menos xa a tedes controlada (ou deberiades) e 

imos probar a facer un traballo durante esta semana. Traballo que terá a súa parte teórica 

pero tamén práctica a través da gravación dun vídeo. Gústavos a idea? Espero que si 

porque é o que toca facer    

Pois ben, se recordades... comentei en clase un día que quedaban todos os contidos 

de historia e amais, un tema sobre a empresa e publicidade para o terceiro trimestre. 

Imos deixar a historia para máis adiante e centrarnos nestes conceptos: empresa e 

publicidade. Para iso, teredes que seguir estas instrucións moi sinxelas: 

 Folla nova do voso caderno e facer a portada co título “Unidade didáctica - Empresa 

e publicidade”. Xa sabedes que podedes facer letras dobres, cores e debuxos...sede 

curiosos! 

 Deixades esa folla enteira e...ATENCIÓN! teredes que copiar nas seguintes follas 

o subliñado que aparecerá a continuación do texto que tedes que ler. Só o 

subliñado, entendido? E deixando 3 liñas entre cada pequeno párrafo ou frase. 

 

Aínda que sexa contido novo, non vos preocupedes porque podedes levalo a cabo 

perfectamente porque é algo co que tedes contacto todos os días. 

 

As cousas boas son gratis 

Se estiveses nunha illa deserta, nin todo o diñeiro do mundo che axudaría a 
sobrevivir: non poderías comelo nin bebelo e tampouco che serviría para construír 

un refuxio nin para protexerte dos animais salvaxes. 

O diñeiro non serve para facernos máis felices. Ás veces necesitamos máis 
tempo, non máis diñeiro. Despois de todo, non se pode poñer prtezo ao abrazo dun 

amigo ou a un solpor. 

ALVIN HALL: Alucina con la economía, ediciones SM (texto adaptado) 



 

 

PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS 
Se tes que pensar nunha empresa, que nomes te veñen á cabeza? Eu pensando, veñen o 

grupo Inditex (zara, Bershka, Pull&Bear..), supermercados DIA, Mc Donald’s e a librería do Cantón, 

entre outras. Todas elas son empresas pois 

Que é unha empresa? 

Unha empresa é unha organización que se crea co fin de producir bens e servizos, a cambio 

duns beneficios económicos. Estas empresas poden ser de maior ou menor tamaño, é dicir, desde 

o pequeno negocio familiar de reparación de coches ou venta de flores ata as grandes empresas 

con miles de traballadores. 

 

 As empresas, tal e como se di anteriormente, poden ser de maior ou menor tamaño 

dependendo do número de traballadores que haxa nelas. Así: 

Tipos de empresas dependendo do seu tamaño 

Pequenas e Medianas Empresas. Son coñecidas como PYMES (en castelán). Teñen 

normalmente menos de 250 traballadores, sendo algunhas empresas familiares.  

Grandes empresas. Agrupan a máis de 250 traballadores. Algunhas teñen miles de 

empregados e aquelas que están establecidas en distintas oficinas en distintos países coñécense 

como multinacionais. 

 

Sexan do tamaño que sexan, toda empresa ten unha responsabilidade social: 

 axuda ao enriquecemento da sociedade pois ofrece produtos, xera emprego e paga. 

 Axuda ao desenvolvemento laboral dos traballadores, formándoos e respectando os seus 

dereitos. 

 

(aquí tedes un vídeo que explica un pouco máis os tipos de empresas) 

https://www.youtube.com/watch?v=k7kE9ZBnUSw (busca en youtube 

EMPRESAS(MICRO,PEQUEÑA,MEDIANA,GRANDE,MULTINACIONA) 

 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7kE9ZBnUSw


 

 

As empresas poden dedicarse a distintas labores e, por tanto, conseguir bens e produtos 

nosa distintos sectores. Se recordades ben, fixemos na primeira avaliación un repaso dos 3 

sectores económicos e fixestes un mapa mental sobre eles, non? Pois é o momento de recordar e 

escribir os 3 sectores económicos. 

(tedes que copiar este pequeno esquema no voso caderno. Podedes usar unha cor para cada sector)    

      

Os sectores económicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

(podedes facer un debuxo pequeno dalgún traballo relacionado con cada sector)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector primario 

Son as actividades que permiten 

obter alimentos, materiais e 

materias primas directamente 

dos recursos naturais. 

 

Sector secundario 

Transforma materias primas en 

produtos elaborados ou 

semielaborados. 

Sector terciario o servizos 

Encargado de ofrecer servizos e 

bens aos cidadáns. 



 

A publicidade 
(seguimos lendo e escribindo no caderno aquelo que estea subliñado)  

 

 Estou segura de que algunha vez compraches algo despois de velo nun anuncio... 

calzado, roupa, comida, xogos... dúas preguntas: 

- Era igual iso comprado ca do anuncio? 

- Usáchelo tanto como crías? 

 

 A publicidade pode chegar a ser moi creativa e crear pequenas obras de arte a través 

das ferramentas TIC con imaxes, voces, sons...pero debemos saber interpretala e distinguir se 

realmente é necesario ese produto nas nosas vidas. 

 

Que é a publicidade? 

 A publicidade comercial é toda acción que unha empresa fai para que o público coñeza 

os seus produtos e para lograr aumentar a demanda (a necesidade de compra) deles. 

 Para iso, utilízanse mensaxes en distintos soportes como poden ser papel (prensa, 

catálogos), en televisión e internet ou en paneis publicitarios. Para vender un xoguete, sempre será 

mellor anuncialo na televisión e en horario infantil (canles infantís) ca nun periódico en branco e 

negro, non cres? 

 

 A publicidade supón un custo para todas as empresas, isto é, custa diñeiro facer esa 

publicidade pero normalmente recuperan esa inversión a través das vendas e da fama que obteñen 

con ela. 

https://www.youtube.com/watch?v=TxZq7kS5XFg (busca ¿qué es la publicidad?) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TxZq7kS5XFg


 

 Pensa en 3 anuncios que despois de velos, crearon unha necesidade e explica os motivos 

da túa elección. 

(exemplos) 

 Teño un pequeno trauma porque os Reis Magos nunca me trouxeron a Nanci patinadora 

 e todo un inverno quedaba abraiada vendo como esa boneca patinaba... 

 Outro exemplo son ese anuncios de cruceiros polo Mediterráneo e sempre penso “algún 

día farei un”. 

 Por último, as pizzas Tarradellas e o xa famoso “in love con esta caaaasa”. Cando a vexo 

digo “ayy cando vaia ao super, compro unha”. 

 

A importancia da publicidade 

 Todas as empresas que deciden mostrar os seus produtos en publicidade e así obter 

máis vendas teñen tamén unha responsabilidade social co público que poida ler e ver ese anuncio 

pois pode chegar a milleiros de persoas. Por iso, deben coidar o contido, o horario de emisión e os 

valores que queren mostrar. 

 Se recordas o primeiro proxecto feito con educación física, falamos de certos valores con 

respecto á diferencia entre homes e mulleres. Recordas? Pois isto é igual: hai que coidar moito 

moito os detalles dos anuncios para que sexan iguais en todos os sentidos. 

Aquí tes un exemplo de un estudo sobre anuncios publicitarios 

https://www.youtube.com/watch?v=P8GuCxUsNWY (busca publicidad sexista. Derechos humanos) 

 

Aprender a mirar os anuncios 

 A publicidade móstranos opcións entre as que poder elixir entre os produtos que mellor 

vaian con nós pero tamén limita a capacidade de elección. Isto é, mediante as campañas 

publicitarias, seguramente escollamos unha das opcións vistas na televisión ou revista sen dar 

oportunidade a outros produtos que son igualmente bos pois non temos esa influencia. 

 Por iso, é importante entender os anuncios como espazos para coñecer produtos pero 

intentando ser sempre críticos co que presentan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P8GuCxUsNWY


Sabías que moitas grandes marcas non aparecen nos anuncios de televisión senón que as 

coñecemos pola marca que aparece nas bolsas, escaparates ou roupa? Cres que iso tamén é 

publicidade? Pensa a túa resposta e responde a pregunta que está debaixo. Aquí deixo dous 

exemplos: 

 

 

 

 

 

A publicidade é tanto mostrar os produtos nos distintos medios como non mostralos? Por que? 

 

A importancia dun bo slogan 

 Exemplos como “porque tú lo vales...”, Impossible is nothing”, “I’m lovin it”, “Te gusta 

conducir?” son algúns slogans coñecidos no noso país por todo o mundo. 

  Un slogan ou frase publicitaria é “un lema ou pequeno grupo de palabras que se combinan 

de maneira especial para identificar un produto ou unha empresa”. O obxectivo do slogan é deixar 

gravada unha mensaxe clave da marca na mente dos consumidores (público) para que, aínda que 

non recorden o propio anuncio, recorden o slogan. Digamos que é un gancho para o público. É o 

que comentaba antes do “in love con esta casa”. 

 Estas palabras teñen que ser ben escollidas polos empresarios e normalmente son 

positivas e optimistas, pensando en sabores, os percorridos que podes facer, os lugares que podes 

coñecer... 

https://www.youtube.com/watch?v=1TzRDD3sCRI (anuncio just do it) 

https://www.youtube.com/watch?v=ik-Hd2QfrnI (busca anuncio mastercad) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TzRDD3sCRI
https://www.youtube.com/watch?v=ik-Hd2QfrnI


 

,

! ! !

 Despois de ler e escribir estes contidos é o momento de crear a túa propia 

publicidade sobre o produto que consideres. Podes crealo ti mesmo mediante a 

reciclaxe ou coller algo que teñas na casa e pensar como poderías chegar a conseguir 

vendas desde produto. Pode ser comida, roupa, xogos, mobles, calzado,...é dicir, elixe 

un produto e pensa como vendelo. 

  

 A continuación deixo unhas instrucións sinxelas para poder facelo ben: 

 Pensa ou crea un produto. 

 Pensa e escribe os motivos polos que ese produto é necesario para todos. 

 Crea un slogan ou frase publicitaria que enganche ao público. Recorda: palabras alegres, 

 Organiza e grava o teu anuncio publicitario. Podes saír na pantalla o simplemente gravar o 

produto mentres ti contas para que serve e non esquezas o slogan. 

 Envía o teu slogan á miña dirección de correo electrónico 

martasequeirocuarto@gmail.com 

ou ao teléfono 655341651 (só para este traballo) 

 

 Calquera dúbida será resolta a través do correo electrónico, non contestarei 

ao whatsapp. 

ANÍMOVOS A FACELO! TEDES FERRAMENTAS, AXUDA NA CASA E MOITA 

IMAXINACIÓN... é unha semana de película en Ciencias sociais  

Tedes tempo para facelo!  

   Marta 

mailto:martasequeirocuarto@gmail.com

