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Prerequisits

Aquesta assignatura està vinculada als coneixements adquirits a "Disseny en Publcititat i Relacions Públiques"
de manera específica i, de manera més general, a les diverses assignatures de la Matèria de Creativitat.
També està vinculada, en la mesura que n'és complementària, l'assignatura de Projecte de Tercer "Creativitat
en Publicitat i Relacions Públiques". Haver superat les assignatures prèvies de manera adequada, assegura la
capacitació en Direcció d'Art.

Objectius

Objectiu general

Desenvolupar les estratègies creatives en mitjans gràfics per la confecció de missatges publicitaris. Aquest
objectiu general es concreta de manera que en finalitzar l' Assignatura l'estudiant serà capaç de (objectius

):específics

a. Demostrar les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar gràficament idees publicitàries amb la
màxima eficàcia i eficiència.

b. Demostrar els màxims coneixements dels elements que es consideren propis de la direcció d'art i del
disseny gràfic publicitari per utilitzar-los d'una manera tècnicament correcta, eficaç i eficient.

c. Demostrar conèixer i analitzar els corrents i les tendències del disseny gràfic i de comunicació publicitària
que marquen les grans línies de la publicitat actual.

d. Demostrar solvència en l'estructuració de missatges publicitaris des de la perspectiva formal tot
experimentant amb la construcció de peces gràfiques visuals i audiovisuals.

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar les tècniques creatives de la redacció d'anuncis.
Demostrar que coneix les característiques narratives i expressives d'un missatge publicitari creatiu.
Demostrar que coneix les teories de la composició fotogràfica.
Demostrar que coneix l'estructura i les funcions del context tecnològic que intervé en el procés de la
comunicació publicitària.
Gestionar creativament la comunicació persuasiva.

Utilitzar les diferents teories i tècniques de composició gràfica de textos.
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Utilitzar les diferents teories i tècniques de composició gràfica de textos.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els principis estratègics que determinen una campanya a l'elaboració del briefing creatiu.
Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Classificar les teories estètiques i tècniques que intervenen en el disseny gràfic i la direcció d'art en
publicitat.
Distingir els principis fonamentals de la relació dialèctica entre repetibilitat i originalitat-innovació.
Donar respostes creatives als problemes de comunicació de l'anunciant, tenint en compte les
limitacions pressupostàries que condicionen una campanya.
Elaborar idees creatives de venda.
Identificar els aspectes més significatius de la tradició fotogràfica publicitària.
Identificar els principis fonamentals de la notorietat i la diferència significativa.
Utilitzar els instruments tecnològics de la composició i l'edició de missatges gràfics.
Utilitzar les tècniques d'enquadrament, exposició i edició de la imatge fotogràfica.

Continguts

Tema 1

Fonamentació de la DA

Perfil professional de la DA

Context acadèmic de la DA

Competències de la DA

Tema 2

Teorització de la DA

Brífing 360

Conceptualització

Comunicació Visual

Visual Apple i Visual Attract

Codi Visual

Retòrica Visual

Representació Simbòlica

Tema 3

Metodologia de la DA

Tendències i Estils

Creativitat, Comunicació i Estètica

Pensament, Procés i Gestió de disseny

Medis de Representació i Producció

Avaluació i Validació
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Metodologia

L'assignatura té un  de presencialitat i un  de treball autònom.45% 55%

La part presencial de l'assignatura té tres parts bàsiques:  La part de TeoriaTeoria, Seminaris i Pràctiques.
representa el 10% del temps d'aprenentatge, la de Seminaris el 10% i la de Pràctiques el 15% restant.

Teoria: Fonamentat en les explicacions teòriques a classe, l'estudi de la bibliografia proposada i l'estudi
personal sobre l'objecte. CE5, CE6, CE11

Seminaris: Fonamentat en el treball de l'estudiant - en grup o individual - i la guia del professor per tal de
resoldre problemes de coneixement sobre l'objecte de l'assignatura. CE10, CT3

Pràctiques: Fonamentat en la realització d'exercicis o activitats concretes que permeten treballar les habilitats
pròpies de l'assignatura. CE10, CE11, CE14, CE23

L'assignatura contemple també, les  5% (CE10, CE11, CE23), el tutories personalitzades treball individual
 (treball autònom) 55% (CE5, CE6, CE11) i  5% (CE5, CE6, CE10, CE11) quede l'estudiant l'avaluació

completen el total de 150 hores d'aprenentatge (6 crèdits).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Seminaris 15 0,6 1, 2

Teoria 15 0,6 3, 4, 5, 6, 8

Treballs 22,5 0,9 1, 3, 7, 9, 10

Tipus: Supervisades

tutories 7,5 0,3 1, 3, 7, 10

Tipus: Autònomes

Treballs 82,5 3,3 1, 3, 7, 9, 10

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura són avaluades mitjançant els següents sistemes d'avaluació:

a) Proves escrites, on caldrà demostrar els coneixements en la matèria (20% de la nota de l'assignatura); b)
Treballs, on caldrà demostrar els coneixements, habilitats i actituds en la realització d'activitats concretes (70%
de la nota de l'assignatura); i finalment, la implicació de l'estudiant en el treball que realitza i la seva qualitat
(10% de la nota de l'assignatura).

Per facilitar el seguiment i l'avaluació de l'estudiant, en el campus virtual de l'assignatura són accessibles els
següents documents:

1. Cronograma (es detallen les activitats docents, el lloc, els lliuraments, etc.)

2. Índex carpeta de l'estudiant (on consten totes les activitats, les dates d'entrega, la ponderació, etc.)
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3. Fitxa de cadascuna de les activitats. (descripció de l'activitat i la rúbrica de la seva avaluació)

4. Guia de l'assignatura (amb els detalls per facilitar l'aprenentatge de l'estudiant)

A més, està previst (veure cronograma) que els estudiants tinguin la possibilitat d'una reavaluació. Aquesta
avaluació és pels estudiants que hagin perdut l'avaluació continuada, per aquells que tinguin activitats
pendents de superar en finalitzar el període de docència, o bé tinguin opcions reals de millora
significativament la seva qualificació final (en aquest darrer cas, caldrà valorar les opcions i haver-se posat
d'acord amb el professor responsable de l'assignatura de manera prèvia). En aquesta avaluació final hauran
de presentar, en les condicions mínimes establertes o que representin una millora substancial en el cas de
voler millorar la nota final, tots treballs a realitzar durant el curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

1. Blanc i Negre (b/n) 10 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10

2. Color 10 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10

3. Forma 10 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10

4. Declinacions 10 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10

5. 360 10 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10

6. Direcció d'Art 10 0,5 0,02 4, 8

7. Dossier d'Art 20 0,5 0,02 2, 3, 7, 9, 10

8. Campanya 20 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
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A més a més, aquesta bibliografia és ampliada durant el curs amb revistes i altres fonts documentals.
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