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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
El que es pretén aconseguir en aquests quatre mesos es crear un marc de 
coneixement bàsic sobre la redacció creativa i sobre els grans redactors. Crear 
interès sobre aquesta disciplina donant una base que garanteixi un criteri i un 
nivell de redacció mínims, tant per poder afrontar en el futur aquesta mena de 
tasques com per poder valorar-les amb coneixement de causa. 
 
L’assignatura es construeix a partir de tres grans pilars: 
 

1. Les nocions teòriques sobre els formats de redacció en publicitat. 
 

2. La pràctica continuada. 
 

3. El coneixement dels grans redactors i de la seva feina i dels 
productes que històricament han basat la seva comunicació en el 
text publicitari. 

 
 
METODOLOGIA DOCENT 
 
L’assignatura es dividirà en dos grans períodes. 
 
1er període: Sessions de la 1 a la 7. 
 

L’objectiu és aportar les eines bàsiques per començar a escriure 
publicitat garantint uns mínims de qualitat. 
 
Aquest primer periode s’estructura a partir de sessions teòriques 
complementades amb exemples reals comentats a classe i amb 
exercicis pràctics individuals relatius a la lliçó del dia i corregits 
setmanalment. 
 
Independentment de les sessions presencials, s’haurà de fer un 
treball de recerca en grups de 3 ò 4 alumnes de tipus monogràfic 



sobre els grans redactors i els productes que històricament han 
basat la seva comunicació en el text publicitari. 

 
  
2on període: Sessions de la 8 a la 10.  
 

Es substitueixen les sessions teòriques   per l’exposició, per cada 
un dels grups, del seu treball de recerca.   

 
Les classes pràctiques també passaran de ser privades entre 
alumne i professor a ser llegides a classe i criticades i 
comentades per tots els companys. Amb això es pretén ajudar a 
l’alumne a enfrontar-se al públic de forma directa i conèixer la 
percepció real de la seva feina més enllà de la única opinió del 
professor. 

 
Aquest segon període planteja doncs classes molt més obertes 
que només resultaran amb la col.laboració activa de tot el grup. 
En el cas de que no hi hagués prou participació en aquest sentit 
es tornaria als mètodes més tradicionals emprats en el primer 
període. 
 

  
En una última sessió hi haurà un examen que ajudarà a avaluar la nota final de 
cada alumne. 
 
 
 
TEMARI 
 
Sessió 1. Presentació de l’assignatura. 
 
 -Objectius, concepte i estructura del curs. 
 -Breu anàlisi de la bibliografia presentada. 

-Requisits per aprovar, per aconseguir nota, per aprendre i per 
suspendre. 
 

Teòrica Tema 1: Introducció al curs. 
“La comunicació i el comunicador” 

   “El comunicador i la seducció” 
   “La seducció i el redactor” 

 
Sessió 2. 
 
- Formació dels grups per a treballs de recerca i assignació de temes. 
 
Teòrica Tema 2:     La idea. De l’essència al desenvolupament. 

Imatges i paraules. Existeix l’equilibri? 
Vinculació emissor/receptor. Complicitats. 

   Del briefing a la presentació. 
   De la presentació al resultat final. 



 
Sessions de la 3 a la 7. Formats. 
 
Tema 3.   Redacció publicitària a ràdio.  

Característiques. 
El so i el silenci. 

   La música i els efectes. 
   El text. Diàlegs i locucions. 
  
Tema 4.   El fulletó.  

Característiques. 
   Tipus. 
   Massiu, sales folder, cupó, tarjetó.... 
 
Tema 5.   Redacció publicitària a TV. L’spot. 

Característiques. 
   Acció i so. 
   Llenguatge verbal i no verbal. 

De la idea al guió. Sinopsi, tractament, script, guió literari, 
tècnic, pla de rodatge... 
Els diàlegs. 

 
Tema 6. Gràfica. Redacció publicitària a mitjans impresos. Característiques 

específiques. 
 Els formats. 
 Titular, bloc de text i slogan. 

Exterior. El missatge a distància i el missatge sintètic. 
 PLV. La darrera oportunitat. 
 
Tema 7. Below the line. Característiques. 

Marketing directe i marketing promocional. 
  El catàleg. 

Cartes comercials, ofertes, internet, altres,... 
 
 
Sessions de la 8 a la 10 
 
A cada sessió X grups de treball presenten el seu tema elaborat durant el curs 
a la resta de companys. 
 
 
Sessió 11. Examen de l’assignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema d’avaluació 
 
Com s’ha vist, el curs consta de tres parts totalment independents: Teoria, 
pràctica i treball de recerca. Això vol dir que cal aprovar les tres branques per 
separat. 
 
Totes les lliçons amb contingut teòric s’avaluaran en un examen de curs, l’últim 
dia de classe. 
 
 
Les pràctiques 
N’hi haurà de dos tipus: 
 
-Pràctiques de classe: Exercicis ràpids de no més d’una hora, de caràcter 
individual, fets a classe. 
 
-Pràctiques de deures: Es plantejaran a classe, es faran fora de classe i 
s’entregaran via mail abans del diumenge següent, per poder ser corregides i 
comentades el proper dilluns a classe. Ja que el temps per fer-les és molt 
superior a la mitja que té un professional, també s’exigirà molt més en aquesta 
mena de pràctiques que en les que es desenvolupin a classe.   
 
Algunes consideracions: 
 

No s’acceptarà ni una falta d’ortografia. La presència d’errors ortogràfics 
en les pràctiques suposa un suspès automàtic. 

 
S’agrairà bona lletra en els treballs de classe i s’exigirà una bona 
presentació en les pràctiques de deures. 

 
La no presentació d’alguna de les pràctiques anul.la el dret a examinar-
se en cap de les convocatòries (ni examen de curs ni examens finals). 

 
No s’acceptarà l’entrega de pràctiques fora del termini acordat excepte 
per causes justificades de força major. En tot cas la data màxima de 
recollida de pràctiques fora de termini serà de dues setmanes abans de 
l’examen de curs o del final. 

 
El fet de suspendre les pràctiques no és important. L’important és fer-los 
i evolucionar durant el curs. 

 
 
 
Els treballs de recerca. 
 
Es faran en grups de 3, 4 o 5 persones. O si algú ho prefereix, de forma 
individual. 
 
L’objectiu  és crear un petit monogràfic sobre cada un dels temes a tractar per 
exposar-los a classe i compartir-los amb la resta de companys. 



 
La suma de tots aquests monogràfics permetrà al grup conèixer una mica més 
la feina dels grans redactors, de les grans campanyes, de la història de la 
redacció publicitària. 
 
I a nivell personal, cada un es convertirà en un petit especialista en el seu 
tema, cosa que sempre va bé.   
 
La forma dels treballs és ben senzilla, (tipus comentari de text d’un llibre): 
Recopilar el màxim d’anuncis sobre el tema o el personatge a estudiar. Veure 
la seva feina, ubicar-la en el seu context i analitzar-la. Els treballs, com tota 
l’assignatura, hauran de basar-se  en els anuncis que s’han vist més que en les 
tendències, les biografies, les filosofies, les estratègies, etc.  No ens interessa 
tan quan i a on va néixer Lorente com els anuncis que ha fet i per què els ha fet 
així. 
 
El treball es presentarà en alguna de les últimes classes del curs a tots els 
companys. 
 
La resta de la classe podrà optar a una còpia del treball en el format en que el 
grup creador de la feina consideri més adequat.  
 
La informació inclosa en els treballs entrarà com a matèria d’examen per a tots 
els alumnes del curs. 
 
La no presentació del treball de recerca anul·la la possibilitat d’examinar-se en 
cap de les convocatòries (ni examen de curs ni exàmens finals). 
 
 
Els exàmens 
 
Examen de final de curs. 
 
Tots els alumnes que hagin presentat i aprovat la totalitat de les pràctiques i el 
treball de recerca podran presentar-se a aquest examen de final de curs que 
inclourà una sèrie de preguntes relatives a la teòrica donada a classe i als 
treballs de recerca presentats també a classe. L’examen també inclourà una 
part pràctica de l’estil dels exercicis fets a classe o a casa durant el curs. 
 
Exàmens finals. 
 
Aquells que hagin suspès alguna de les tres branques (teoria, pràctica, treball 
de recerca) o aquells que vulguin millorar nota podran accedir a aquests 
exàmens. 
Com en el cas de l’examen de final de curs, serà imprescindible la presentació 
de la totalitat de les pràctiques i del treball per poder presentar-se a l’examen 
final. 
 
 
 



Altres qüestions. 
 
Els casos especials s’estudiaran especialment. 
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