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Descriptor de l’assignatura 
Teoria i pràctica dels processos de creació, disseny i producció de les diferents 
manifestacions gràfiques en publicitat 
 
 
Objectius 
1. Adquirir competència en els processos de creació i producció de productes gràfics 
destinats a donar suport a les estratègies de la publicitat. 
2. Profunditzar en el coneixement dels elements formals del disseny gràfic que 
permeten obtenir productes gràfics més eficients. 
3. Millorar les habilitats personals per a la confecció de missatges gràfics aptes per 
a la seva producció. 
 
Metodologia 
Una sessió de tres hores cada setmana. Un total de 14 setmanes. La primera hora 
de cada sessió es dedica a la part teòrica. Les dues hores següents es dediquen a la 
part pràctica. 
En la part teòrica es fa l’explicació de la matèria i les indicacions generals del grup. 
En les sessions pràctiques s’experimenta amb el programari i es realitzen els 
exercicis de creativitat gràfica amb preparació per a la seva producció. 
 
Avaluació General del curso 
L’alumne té dret a l’avaluació en dos convocatòries ordinàries al finalitzar el curs. El 
mètode de avaluació serà el de prova teòrica on l’alumne haurà d’enfrontar-se al 
contingut global de l’assignatura i de la qual se li formularan una sèrie de qüestions 
que haurà de respondre, bé en l’àmbit teòric o bé en l’àmbit pràctic o en los dos, 
segons sigui el seu cas. A més a més, l’alumne haurà de realitzar una activitat 
pràctica com a evidència de la seva capacitat pràctica. 
La prova consistirà en un determinat nombre de preguntes obertes. L’alumne haurà 
de demostrar la seva capacitat  com a exhaustiva, coherent i de competència 
respecte a la matèria. 
A més a més de les convocatòries de Febrer i Juny, l’assignatura es pot superar 
amb l’avaluació continua. En cas de ser avaluats en de forma continua, s’hauran de 
realitzar les activitats programades durant el curs.  
 
El professor de teoria és el responsable de la qualificació final de l’alumne.  
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Esta qualificació continua s’obté una vegada superades cadascuna de les activitats 
del programa. En caso de no superar l’avaluació continua, la nota no serà guardada 
por el professor corresponent i l’alumne haurà d’examinar-se de tota la matèria. De 
totes formes, és facultat dels professors valorar si és pertinent o no presentar-se a 
la totalitat de l’assignatura o bé, presentar-se de nou a les parts no avaluades de 
forma positiva durant el curs. 
 
Tot i aprovar per curs, es pot optar a anar a la primera convocatòria per tal de 
pujar nota. En aquest cas, l’alumne s’haurà de posar d’acord amb els professors.  
 
 
Avaluació continua 
 
Per obtenir la qualificació positiva de l’assignatura, l’alumne/a haurà d’haver 
demostrat la seva participació activa en les sessions pràctiques mitjançant la 
realització de les activitats que se li proposaran, a més del treball exhaustiu de la 
matèria teòrica demostrat al superar la part  teòrica. 
 
La nota de curs en l’avaluació contínua estarà formada en un 50% per la part 
teòrica i en un 50% per la part pràctica. La no superació d’alguna de les parts farà 
que quedi l’assignatura pendent o obligui a l’alumne/a a participar en les 
convocatòries ordinàries. 
La no superació de alguna de las parts farà que quedi l’assignatura pendent o que 
obligui a l’alumne a participar en las convocatòries ordinàries. 
 
 
L’avaluació continua serà realitzada durant el curs acadèmic mitjançant: 
 
A/ controls d’assimilació de coneixements (prova y treballs teòrics). 
 
B/ treballs pràctics. (activitats pràctiques).  
 
Aquests controls poden verificar-se amb els propis alumnes. Es tracta d’una 
avaluació contínua per determinar amb l’alumne el grau de coneixement d’aquells 
conceptes bàsics i permetre la correcció en casos de processos incorrectes.  
La presentació en moment i forma dels treballs pràctics realitzats segons les 
activitats, suposarà l’avaluació dels coneixements adquirits per part dels professors 
pràctics.   
 
També, l’avaluació continua exigirà així mateix, un control de síntesi basat en la 
teòria i desenvolupat en part en les sessions teòriques i en part en les sessions 
pràctiques. Aquest control o avaluació de la part teòrica de l’assignatura es 
realitzarà a final de curs i consistirà en la revisió global de tot el material teòric i 
pràctic que s’ha desenvolupat durant el curs. 
 
Part teòrica de l’assignatura  
La presentació dels treballs teòrics complementaris de totes les activitats pràctiques 
realitzades durant el curs incloent en cada part, les argumentacions teòriques 
pertinents. 
La realització d’una prova teòrica sobre la matèria de l’assignatura en format tipus 
test. En aquesta prova teòrica, l’alumne haurà de superar un número determinat de 
preguntes en forma de test, corresponents als sis temes del programa 
 
Amb la informació dels resultats obtinguts en la part de l’avaluació continua teòrica 
i pràctica, l’alumne, l’alumne podrà ser avaluat per curs. 
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Per poder realitzar aquesta avaluació serà necessari realitzar i superar diferents 
activitats durant el curs: 
 
 
1. Exercicis creatius 
Valoració de les qüestions creatives en tots els àmbits de l’assignatura.. 
Responsable del seguiment: professor pràctic. 
10% de la nota final 
 
 
2. Exercicis d’aprenentatge de les aplicacions gràfiques  
Amb aquest exercicis de les aplicacions gràfiques s’aconsegueix obtenir la solvència 
en el funcionament dels programes informàtics a utilitzar.  
Responsable del seguiment: professor pràctic. 
10% de la nota final 
 
3. Exercicis de curs: Imatge Gràfica i Embalatge  
Inclourà obligatòriament els següents elements: marca i logotip; responsable del 
seguiment: professor pràctic 20 % de la nota final: aplicació a diferents productes i 
en concret a un pack; responsable del seguiment: professor pràctic 30 % de la 
nota final. 
 
A més a més, serà necessari realitzar el manual de la imatge corporativa i la 
realització de les explicacions necessàries tant en la imatge corporativa com per el 
pack (treballs explicatius segons guió) responsable del seguiment: professor 
pràctic. 10 % de la nota final.  
 
4. Prova de la part teòrica. 
Si s’ha seguit regularment totes les activitats es podrà realitzar una prova de la 
part teòrica; responsable del seguiment: professor teòric. 20% de la nota final. 
 
Totes aquestes proves i la forma de realitzar-les, seran explicades a classe 
oportunament.  
 
 
Temari 
 
Tema 1 Disseny Gràfic 
Funció del disseny gràfic 
Característiques del disseny gràfic 
Disseny gràfic, producció i comunicació publicitària 
L’empresa de disseny i producció gràfica 
 
Tema 2 Creativitat Gràfica 
Noció de creativitat gràfica 
Procés creatiu gràfic 
Esbossos, maquetes, arts finals i briefing 
 
Tema 3  Fonaments del disseny gràfic 
Elements i principis bàsics 
Percepció visual 
Comunicació visual 
 
Tema 4 Entipologia 
Estudi dels productes i processos gràfics 
Tipologia dels productes gràfics 
Productes Gràfics 
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Tema 5 Estructuració del missatge gràfic 
Espais de presentació 
La Tipografia 
Els Gràfics 
El Color 
 
Tema 6 Producció Gràfica 
Procediments de producció 
Fluxogrames productius 
Pràctiques de Producció i Disseny gràfic 
 
Activitats 
Durant el curs l’alumne/a haurà de realitzar un seguit d’activitats necessàries per la 
seva avaluació. El seu desenvolupament es farà bàsicament en les sessions 
pràctiques. A classe s’explicarà el seu desenvolupament. 
 
Activitat 1.- Treball d’il·lustració vectorial. 
Activitat 2.- Treball d’il·lustració en mapa de bits. 
Activitat 3.- Creació i aplicació d’una imatge corporativa. 
Activitat 5.- Creació i producció de packaging. 
 
 
Fonts documentals 
 
Tema 1 
Campi Valls, Isabel Què és el disseny? Columna textos eines 7. Barcelona 2001 
Contreras F. R. /San Nicolás Romera, César Diseño gráfico, creatividad y 
comunicación. Ediciones Blur. Madrid 2001 
Tena Parera, Daniel Diseño Gráfico y Comunicación Pearson Prentice Hall. Madrid 
2005 
 
Tema 2 
Contreras F. R. /San Nicolás Romera, César Diseño gráfico, creatividad y 
comunicación. Ediciones Blur. Madrid 2001 
John, Lynn. Cómo preparar diseños para la imprenta. Gustavo Gili. Barcelona 1989. 
Mulherin, Jenny. Técnicas de presentación para el artista gráfico. Gustavo Gili. 
Barcelona 1987. 
Swan, Alan. Creación de bocetos gráficos. Gustavo Gili. Barcelona 1990. 
Tena Parera, Daniel Diseño Gráfico y Comunicación Pearson Prentice Hall. Madrid 
2005 
 
Tema 3 
Swann, Alan. Bases del diseño gráfico. Gustavo Gili. Barcelona 1987. 
Tena Parera, Daniel Diseño Gráfico y Comunicación Pearson Prentice Hall. Madrid 
2005 
Villafañe, Justo y Mínguez, Norberto. Principios de la Teoría General de la Imagen. 
Pirámide. Madrid 1996 
 
 
Tema 4 
Martín, Euniciano. La composición gráfica. Tomo II. EDB Barcelona 1974. 
Tena Parera, Daniel Diseño Gráfico y Comunicación Pearson Prentice Hall. Madrid 
2005 
 
Tema 5 
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Bann, David/Gargan, John. Cómo corregir pruebas en color. Gustavo Gili. Barcelona 
92 
Berry, Susan/Martin, Judy. Diseño y color. Ed. Blume. Barcelona 94. 
Bridgewater, Peter/Woods, Gerald. Efectos en fotograbados tramados. Gustavo Gili. 
Barcelona 93. 
Blanchard, Gérard. La letra. CEAC. 1990. 
Buzzard, Nick. Cómo combinar y elegir colores para el diseño gráfico. Gustavo Gili. 
Barcelona 91. 
Colyer, Martin. Cómo encargar ilustraciones. Gustavo Gili. BCN 1999. 
Colier, david/Cotton, Bob. Diseño para la autoedición (DTP). Gustavo Gili. Barcelona 
92. 
Fuenmayor, Elena. Ratón, ratón. Gustavo Gili. Barcelona 96. 
Gordon, Maggie/Dodd, Eugenie. Tipografía decorativa. Gustavo Gili. Barcelona 94. 
March, Marion. Tipografía creativa. Gustavo Gili. Barcelona 88. 
Marshall, Hugh. Diseño fotográfico. Gustavo Gili. Barcelona 90. 
Pape, Ian. Cómo combinar y elegir tipografía para el diseño gráfico. Gustavo Gili. 
Barcelona 92. 
Swann, Alan. Como diseñar retículas. Gustavo Gili. Barcelona 90. 
Tena Parera, Daniel Diseño Gráfico y Comunicación Pearson Prentice Hall. Madrid 
2005 
 
 
Tema 6 
Bann, David/Gargan, John. Cómo corregir pruebas en color. Gustavo Gili. Barcelona 
92 
Colier, david/Cotton, Bob. Diseño para la autoedición (DTP). Gustavo Gili. Barcelona 
92. 
Fioravanti, Giorgio. Diseño y reproducción. Gustavo Gili. Barcelona 1988 
Fuenmayor, Elena. Ratón, ratón. Gustavo Gili. Barcelona 96. 
Swann, Alan. Diseño y marqueting. Gustavo Gili. Barcelona 91. 
Tema 1 
Campi Valls, Isabel Què és el disseny? Columna textos eines 7. Barcelona 2001 
Contreras F. R. /San Nicolás Romera, César Diseño gráfico, creatividad y 
comunicación. Ediciones Blur. Madrid 2001 
 
Tema 2 
Contreras F. R. /San Nicolás Romera, César Diseño gráfico, creatividad y 
comunicación. Ediciones Blur. Madrid 2001 
John, Lynn. Cómo preparar diseños para la imprenta. Gustavo Gili. Barcelona 1989. 
Mulherin, Jenny. Técnicas de presentación para el artista gráfico. Gustavo Gili. 
Barcelona 1987. 
Swan, Alan. Creación de bocetos gráficos. Gustavo Gili. Barcelona 1990. 
 
Tema 3 
Swann, Alan. Bases del diseño gráfico. Gustavo Gili. Barcelona 1987. 
Villafañe, Justo y Mínguez, Norberto. Principios de la Teoría General de la Imagen. 
Pirámide. Madrid 1996 
 
Tema 4 
Martín, Euniciano. La composición gráfica. Tomo II. EDB Barcelona 1974. 
 
Tema 5 
Bann, David/Gargan, John. Cómo corregir pruebas en color. Gustavo Gili. Barcelona 
92 
Berry, Susan/Martin, Judy. Diseño y color. Ed. Blume. Barcelona 94. 
Bridgewater, Peter/Woods, Gerald. Efectos en fotograbados tramados. Gustavo Gili. 
Barcelona 93. 
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Blanchard, Gérard. La letra. CEAC. 1990. 
Buzzard, Nick. Cómo combinar y elegir colores para el diseño gráfico. Gustavo Gili. 
Barcelona 91. 
Colyer, Martin. Cómo encargar ilustraciones. Gustavo Gili. BCN 1999. 
Colier, david/Cotton, Bob. Diseño para la autoedición (DTP). Gustavo Gili. Barcelona 
92. 
Fuenmayor, Elena. Ratón, ratón. Gustavo Gili. Barcelona 96. 
Gordon, Maggie/Dodd, Eugenie. Tipografía decorativa. Gustavo Gili. Barcelona 94. 
March, Marion. Tipografía creativa. Gustavo Gili. Barcelona 88. 
Marshall, Hugh. Diseño fotográfico. Gustavo Gili. Barcelona 90. 
Pape, Ian. Cómo combinar y elegir tipografía para el diseño gráfico. Gustavo Gili. 
Barcelona 92. 
Swann, Alan. Como diseñar retículas. Gustavo Gili. Barcelona 90. 
 
 
 
Tema 6 
Bann, David/Gargan, John. Cómo corregir pruebas en color. Gustavo Gili. Barcelona 
92 
Colier, david/Cotton, Bob. Diseño para la autoedición (DTP). Gustavo Gili. Barcelona 
92. 
Fioravanti, Giorgio. Diseño y reproducción. Gustavo Gili. Barcelona 1988 
Fuenmayor, Elena. Ratón, ratón. Gustavo Gili. Barcelona 96. 
Swann, Alan. Diseño y marqueting. Gustavo Gili. Barcelona 91. 
 
 
L’assignatura es fa amb el suport del campus virtual 
 
Nota 
La bibliografia de l’assignatura de segon semestre Disseny, composició visual i 
tecnologia en premsa és complementària. 
És valuosa la consulta de les revistes i llibres especialitzats en disseny gràfic i 
producció gràfica, que apareixen periòdicament en el mercat. 
És també recomanable la consulta de pàgines web amb continguts susceptibles de 
ser consultats per el desenvolupament de l’assignatura 
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