Nom ____________________________

Espots de publicitat amb molt de
ganxo
Hi ha algun anunci de publicitat que vos
agrade especialment?
Potser vos agrada la música, la situació
que explica i inclús el producte o servici que està anunciant.
I si penseu en tot el que vos agrada dels anuncis per a crear els vostres propis espots?
Vos animem a posar tota la vostra creativitat i enginy per a preparar espots publicitaris amb molt de
ganxo, perquè xics i xiques com vosaltres s’animen a menjar llegums.
Però abans, com a bon equip de publicitat i màrqueting, haureu d’investigar a fons sobre el tema,
recopilant informació sobre les propietats i beneficis per a la salut que tenen els llegums.
Esteu preparats? Endavant!

Treball individual
1 _ D’on venen els llegums? Escape room El manuscrit Maia.
2 _ Per què és bo menjar llegums? Quiz dels llegums
3 _ Mengem menys llegums que abans? Comparem dades

Què aporta un plat de llegums? / Espots de publicitat amb molt de ganxo

Nom ____________________________

Les activitats que vos proposem a continuació es poden resoldre de manera individual, però sens
dubte, serà molt més divertit si les resolen per parelles o per equips.

1 _ D’on venen els llegums? Escape Room El manuscrit Maia.

En la presentació següent de CANVA,
trobareu un muntó d’informació sobre
els llegums en les diferents etapes de
la història. De segur que vos aporta
algunes idees per als vostres espots.
Estigueu molt atents perquè, per a
continuar amb l’activitat número 2
d’esta fitxa, primer haureu de resoldre
l’escape room de Genially El manuscrit Maia. Endavant amb la presentació!

Molt bé! Ara que ja sabeu una miqueta més
sobre els llegums de la història, podeu
resoldre esta activitat i ajudar a reconstruir
un antic manuscrit Maia i que els llegums no
caiguen en l’oblit.
Endavant amb l’Escape Room!
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2 _ Per què és bo menjar llegums?

En el següent Quiz de

Genially

descobriran quin espai aporten els
llegums en la dieta mediterrània i
quins

nutrients

ens

aporten

a

l’organisme.
Demostreu quant sabeu sobre llegums i
no oblideu prendre bona nota de tot. De
segur que vos ajuda a crear lemes amb ganxo per als espots publicitaris.
Endavant amb el Quiz!

3 _ Mengem menys llegums que abans? Comparem dades

No hi ha dubte, les dades ens ho mostren, no mengem la mateixa quantitat de llegums que abans.
Per a dotar de bons arguments als vostres espots publicitaris, estarà bé conéixer els motius d’este
canvi de costums en el consum de llegums.
Estigueu atents a la imatge de CANVA que vos presenta el mestre o mestra en la pissarra digital.
Obriu una reflexió i debat a l’aula sobre el tema i animeu-vos a explicar a la classe el que penseu.
Les vostres conclusions vos ajudaran a animar xics i xiques com vosaltres a prendre llegums cada
dia.
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Treball en equip
1 _ L’evolució dels llegums
2 _ Preparem espots publicitaris

1 _ L’evolució dels llegums

Què vos pareix si investiguem sobre els llegums?
Esta investigació serà una miqueta especial, perquè descobrirem que hui un plat de llegums es pot
menjar de moltes maneres.
La indústria de l’alimentació ha evolucionat moltíssim i en el mercat podem trobar diversitat
d’aliments que anys arrere eren impensables. Podem menjar llegums en un potatge o com a ensalada,
macarrons de llentilles, hamburgueses de llegums. I de quantes maneres més podem menjar
llegums?
L’evolució de la indústria d’alimentació amb els llegums no és tan coneguda com per exemple en els
productes lactis (llet, iogurts, postres làcties). Però, sens dubte, segur que ens sorprén descobrir de
quantes maneres diferents podem menjar llegums.
Vos proposem que, per equips, investigueu quins aliments trobem en el mercat elaborats amb
llegums i farines. I, a més, que reflexioneu quin paper penseu que ocupen estos aliments en la
piràmide d’alimentació i si vos abelliria menjar-ne.
Podeu organitzar tota la informació en una presentació atractiva de Power Point, Prezzi, Google
Slides o la que més vos agrade.
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2 _ Preparem espots publicitaris

Ara que coneixem de quina manera podem menjar llegums hui dia, què vos pareix si feu un anunci
per a promoure’n el consum?
En la presentació següent de CANVA vos facilitem els passos a seguir per a preparar els vostres
espots.
Recordeu que alguns continguts, com fotografies, música o vídeos, estan protegits amb propietat
intel·lectual. És important respectar la propietat dels creadors!
Imagineu que una empresa de publicitat els agafara l’espot i l’utilitzara en la seua pròxima campanya
per a promocionar el consum de llegums, sense dir-los res ni esmentar que en sou els autors? Veritat
que no vos agradaria? Lògic. Heu treballat intensament per a pensar i crear un espot amb molt de
ganxo.
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