
 

Resum de la quarta sessió del 
Grup de Reflexió de Pares curs 15-16

LA IMATGE EN ELS NENS: MODA, MARQUES, ESTÈTICA, ETC. 

Comencem la sessió anotant a la pissarra les preguntes que ens sorgeixen:

• Coneixem prou els canals de publicitat?

• On hem de posar els límits de decisió en els infants? A quina edat?

• Quin nivell de consciència posem els adults davant d’aspectes estètics?

• Fins a quin punt associem l’estètica amb una manera de ser?

• Eduquem per consumir publicitat?

No som conscients de com pot arribar a afectar allò que veuen, tota la publicitat que 
consumeixen… Estem envoltats d’aquests imputs. Els nens generen les seves pròpies 
imatges mentals, després de rebre tots aquests estímuls, on sovint s’amaguen conceptes 
de discriminació, competitivitat… pot portar a imitar conductes. Hem de fer un bon treball, 
com escola i com a pares.

Els anuncis hi seran, la publicitat mou molts diners. A les nostres mans però està:

• Educar el seu esperit crític

• Educar en valors

• Posar uns límits

• Ho hem de conèixer a fons, per fer-ho conèixer als nostres fills

• Conèixer, millor que prohibir

• Donar les eines per rebre-ho amb una bona base, que vagin arribant els imputs sobre 
uns bons fonaments.

Els canals de publicitat actuals abasten molt més del que imaginem. Tots nosaltres, els 
pares, quan parlem de com afecta la publicitat en els nens pensem en TV, ràdio, revistes i 
carrer…., però els nens d’ara tenen d’altres canals: plataformes com Habbo, on jugues en 



comunitat i on, d’acord amb les teves preferències, et personalitzen els anuncis o 
missatges. I ja no diguem els periscope, snapchat i les altres xarxes i plataformes que no 
coneixem. 
Potser seria bo no tirar la tovallola i llegir, conèixer, investigar i assessorar-se sobre 
aquest món virtual.  

Destaquem també la importància del treball a l’escola. Del pensament crític sobretot a 
través de la Filosofia, fer-los plantejar coses, que arribin ells mateixos a segons quines 
conclusions. 

L’associació de l’estètica amb la manera de ser sovint ens ve donada. Fins i tot les 
marques ja estan enfocades a diferents tipus de persones: Hi ha les marques d’equip, de 
grup, que marquen una “tribu”. O les marques més singulars, enfocades a aquells que 
volen ser diferents, que no volen seguir el grup…

L’estètica té una part bona, una part bonica, no tot és dolent. Cal tenir cura també 
d’aquesta part.

Se’ls ha de donar un marge perquè experimentin, perquè vagin creant el seu propi estil, 
els seus propis gustos, però nosaltres hem de ser allà. Ha de ser com sovint, un estira-i-
arronsa. Se’ls ha d’escoltar i oferir sempre un retorn a les seves demandes.

Hi ha una etapa, que els uneixen els gustos, més que la personalitat. Identifiquen aquella 
persona segons els seus gustos. A cinquè, sisè… hi ha força influència del grup. Això 
sovint crea conflictes, emocions… On entra el treball del respecte i l’empatia. 
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