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Objectius 

Coneixement introductori deis processos tecnológics i expressius, els quals intervenen en la 
materialització visual de la informació impresa, en els ambits del disseny i composició d'una 
publicació, procés tecnológic d'impressió, estils grafics, etc., i la seva relació, tant amb el 
contingut periodístic com amb la línia editorial de la publicació. 

Temari 

1. La comunicació impresa 
Característiques de la comunicació impresa, amb els seus factors determinants. Procés 
de producció del missatge de la comunicació impresa. Contingut i forma. Fases del 
procés de creació. 

2. La indústria grafica 
Gutenberg i el seu llegat cultural. Evolució de la composició tipografica. La revolució 
informatica. Les Arts Grafiques en l' actualitat. L' edició electrónica. 

3. El disseny en la comunicació audiovisual. 
Premsa versus audiovisuals. Evolució del disseny en els diaris. El metallenguatge de la 
informació escrita. Tendencies actuals. Estetica i estatica en la composició grafica. 
Elements que intervenen en la composició. Recursos tipografics. Morfologia deIs 
mitjans impresos. 

4. La composició tipografica 
Unitats i mesures tipografiques. EIs caracters tipografics. Estils i famílies. 
Interlineat. Mesures de composició. Citlcul d' originals. 

5. La llegibilitat 
Concepte. Elements que contribueixen o dificulten la llegibilitat. Normes practiques de 
Composició, en funció de la llegibilitat. Blancs o contragrafismes. 



6. Les iHustracions 
Funció periodística i estetica de les iHustracions. Classificació: plomes i directes. 
Infognifics. La proporcionalitat en les iHustracions. CaIcul d'iHustracions. 

7. El color 
Blanco i negre i color en premsa. Bicolors, bitons i quadricromies. Característiques i 
condicionaments deIs originals. La selecció de colors. Tractament d'originals. 

8. Sistemes d'impressió. El paper. 
Evolució de les tecniques d'impressió. Tipografia, Huecogravat i Offset. Altres sistemes 
d'impressió. Rotatives. 
El paper: caracteristiques i classificació. Calcul del paper per a publicacions. 

9. L'edició electrónica 
Aplicació de la informatica a l'edició de premsa. Programes de tractament de text i 
preimpressió. Autoedició. 

10. La redacció informatitzada 
Noves funcions del periodista. Sistemes de treball i de confecció de premsa. 
Preparació de pautes per a l'edició. Producció informatitzada d'impresos. 

Previsió de practiques 
L'assignatura s'imparteix en sessions setmanals de tres hores: una hora de teoria i 

dues de practiques. El grup de teoria es desplega en tres per a les practiques. Les practiques es 
realitzen basicament dins dels horaris de classe, en les aules d'informatica. 
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