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Prerequisits

Es recomana:

1. Domini del següent software: Indesign, Photoshop & Illustrator.

2. Haver cursat l'assignatura "Processos i tècniques creatives" del grau de Publicitat i Relacions Públiques.

3. Tenir una molt bona planificació si s'està fent pràctiques externes o TFG.

4. Tenir molta motivació.

5. Orientar el propi futur professional vers la creativitat o l'estratègia publicitària.

Objectius

1. Fer un book creatiu amb entre 5 i 8 peces originals, sòlides i amb criteri professional.

2. Aprendre a defensar la pròpia feina durant tot el procés, amb coherència i criteri.

3. Conèixer la indústria creativa en el moment actual, reconèixer i valorar la feina dels professionals, avui.

4. Obtenir seguretat i confiança en el propi criteri de cara a saber seleccionar les millors peces pròpies i a
poder avaluar les dels altres.

Competències

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

Gestionar creativament la comunicació persuasiva.
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Gestionar creativament la comunicació persuasiva.
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.
Reconèixer els principis bàsics de la performance audiovisual davant del micròfon i la càmera.
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

Continguts

1. El com a estratègia de contractació.book creativo 

2. L'entrevista

3. El mercat publicitari: perfil d'agencias (posibles contratants).

4. Perfil de creatius (posibles contratants)

5. Recursos per a creatius (publicacions, festivals, escoles...).

6. Fes el teu .book

Metodologia

L'assignatura utilitzarà la  per a la realització d'un "book creatiu".metodologia basada en projectes

I. Metodologia basada en classes de caire teòric i de recerca.

Inclou: 1. El book creativo como estrategia de contratación; 2. La entrevista.

: investigació de recursos i desenvolupament de projecte.II. Metodologia

Inclou: 4. Recursos para creativos (publicaciones, festivales, escuelas...); 5.  un millora deNecesitas book: 
peces i noves peces.

III. Metodologia: realització de peces creatives a partir de briefs reals o semi-reals. Presentació davant de
creatius reals.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Coneixement de la indústria creativa en publicitat: ebook 0 0 2, 5, 6

Necesitas un book 0 0 1, 2, 5, 6, 8, 10

Avaluació

L'avaluació es basarà en dos eixos:

1- Desenvolupament d'un mínim de 6 peces individuals pel book (60% de la nota).

2- Desenvolupament del propi book (40% de la nota)

2.1. Avaluació feta pel professor.

2.2. Avaluació feta pels companys.

2.3. Selecció feta per cada alumne de la millor peça del grup.

3- Altres.

No es preveu cap examen o test.

És obligatori assistir al 90% de les sessions.

El mes de juny s'ha de reservar per a la millora de les peces.

El plantejament de l'assignatura és provisional per a facilitar la matrícula de l'alumnat.
Podria tenir algun canvi menor abans de l'inici de segon semestre.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Realització d'un book creatiu i coneixement de la indústria creativa en
publicitat

100 150 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11
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