
'. 

-, 
I 

, -! . 

IV · 3,r;? 

lIicenciatura de f Jblicitat I Relacions Públiques 

'998-9'" 

Assignatura: 

REDACCIÓ PUBLICITARIA EN CATALA 

Codi: 20701 

Crédits: 5 

Semestre: 1er, 

Pr.ofessor: MIQUEL ALTARRIBA 

Objectiu del Curs: 

Mitjanyant la teoria imprescindible i la práctica necessária, fer· 
assolir el contingut temátic de I'assignatura tot basant-nos en dos 
pilars fonamentals: 

• La importáncia que té el lIenguatge creatiu en la comunicació 
publicitária. 

• La lIengua catalana com a eina de treball del Redactor Creatiu. 

Temari 

1· Llenguatge i Pub!icítat 

El Redactor Creatiu. Com treballa a I'agencia. Qualitats i funcions 
d'un bon Redactor. 

~: Llenguatge, Publicitat i Marketing 

Definicions i situació estructural de la Redacció Publicitária en el 
COntext general del Marketing i de la Comunicació. 
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3- Llenguatge, Publicitat i Creació 

Importancia del lIenguatge creatiu en la comunicació. La Redacció 
Publicitaria com a técnica aplicada. De la Creativitat a la Redacció 
Publicitaria. 

4- Creació Redaccional del Missatge Publicitarl 

Instruments basies de treball i técniques redaccionals. Informació 
prévia necessaria. Creació d'eixos i temes. El concepte publicitari. 
Registre i estil en funció del grup objectiu, del producte, del mitja i 
de la competéncia. . 

5- De la Creació a la Redacció Publicitaria en Catala 

La Llengua Catalana com a instrument de Redacció. El cata la que 
es parla i el que s'escriu. Nivells de lIenguatge. El problema del' 
nivell de lIenguatge estandard en catalá. El castella com a referen!. 
El cas del catala heavy i el catala ligh!. La competéncia lingjistica. 

6- Crear i pensar en Catala 

Els problemes de la traducció i I'adaptació de la publicitat pensada 
en altres idiomes. Els consells i les normatives de lV3 i lVE pel 
que fa als spots. 

7- Altres aspectes de la Publicitat a Catalunva 

Mitjans i suports per a 12 ~ublÍ':;itat en catalá. La societat catalana 
com a receptora de ~ ;S: "Cé s publicitaris. L'estrany cas de la 
resposta hiperemocion,,:. 

ª-- Llenguatge i Text 

El lIenguatge publicitari com a valor afegit d'un producte i d'una 
marca. El lIenguatge venedor. Les frases obligades. Els típies 
tópies de la Redacció Publicitaria. La Redacci6 segons el tipus de 
campanya. 
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9- L'adaptació del Text-eix a les diverses peces d'una 
Campanya 

El text i les seves caracteristiques en funció del mitja. 
• Els tipus d'anunci de premsa (J'art-work). 
• El lIenguatge de les revistes i caracteristiques que cal tenir en 
compte a I'hora de redactar. 
• El missatge radiofónic i les sonoritzacions (veus, músiques, etc.), 
• La Imatge com a pe~ redaccional o narrativa a la televisió, les 
locucions, sobreimpressions, silencis i altres elements que 
conformen el.llenguatge áudio-visual. 
Els story-board, video i áudio, I'argot professional, els espots, 
entrades de programes, I'espontzorització, el bartering, etc. 
• Guions, técniques i pautes pel cinema. Semblances i diferéncies 
amb la televisió. 
• El treball de sintesi en la publicitat exterior. 
• L'embalatge, la literatura de producte i els textos promocionals. 

10- La Redacció PublicitAria Below the line 

• La publicitat directa i el seu estil particular. Mailings i comunicació 
personalitzada. El fullet, el prospecte, el cata/eg, la carta , les 
circulars i les trameses diverses. House-organ, memóries, 
comunicats, 
• El lIenguatge de les promocions. Les seves caracteristiques 
particulars i I'estil redaccional en funció deis diferents mitjans. 

11- La presentació de la Campanya 

Informes i argumentan de venda davant del client. 1 .;S 

COmunicacions al canal. 

12. Temes complementaris 
Paranys mes usuals en els quals no ha de caure un bon redactor 
publicitari en catalá. 
Ultimes tendéncies de la Redacció Creativa al món i a Catalunya 
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Practiques de Redacció Publicitaria 

• Amllisi crítica d'espots de TV, falques de rádio i campanyes de 
premsa, revistes i below the line. 
• Creació de marques, titulars, eSlógans i textos. 
• Traducció de frases fetes del castellá al catalá, i també adaptació 
d'anuncis creats en altres idiomes. 
• Creació redaccional d'una campanya pensada en catalá. 
• Seguiment i estudi de la Publicitat en C::: t, la 

Métode d'avaluaci6: 

Promig de totes les práctiques redaccionals puntuades a classe, 
del treball practic de seguiment i estudi, més la nota de I'examen 
final. 

L'examen final consistira en 
a) una part teórica: 
amb preguntes-test sobre teman i alguna pregunta teórica que 

caldra desenvolupar, 

b) a més d'una altra part práctica: 
amb correcció morfológica i sintáctica de frases publicitáries mal 

redactades, i un exercici de creativitat en cata la. 
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