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Seminari d’especialització professional 

 
El Seminari de Creativitat: Redacció i Direcció d’Art està pensat i dirigit per aquells estudiants amb 
vocació creativa que volen mostrar la seva capacitat d’ideació i expressió en la comunicació publicitària.  
 
Tenint en compte que la Creativitat Publicitària és la funció i la Redacció i la Direcció d’Art són les 
especialitzacions que la confegeixen, en aquest seminari es treballen conjuntament aquestes dues habilitats 
tenint molt present que la comunicació publicitària obeeix inicialment i necessàriament a un plantejament 
estratègic d’acord amb uns objectius. 
 
Es desenvolupen el seminari I en el primer quadrimestre i el Seminari II al segon, seguint els mateixos 
mètodes i processos, si bé durant el primer es fa més èmfasi en els mitjans publicitaris convencionals i, en 
el segon, en els below the line per entrar tanmateix específocament en accions de màrqueting directe, 
promocionals i interactives.  
 
En variar continguts, permet que els estudiants es puguin matricular als dos seminaris seguits (I i II) o 
només a un d’ells. Evidentment, tot un curs permet poder crear-se un book professional amb més 
contingut i com mostra més eloqüent com treball final de carrera. 
 
Estructura de programa vàlid per als dos quadrimestres 
 
Objectius:  

 

Crear-se un book creatiu personal. 
Experimentar la metodologia de treball d’un departament creatiu. 
Experimentar la sinèrgia professional entre direcció d’art i redacció. 
Familiaritzar-se amb les noves tecnologies. 
Presentar les feines amb una metodologia professional. 
 
Projectes a tall d’exemple: 

 
Presentació personal. 
Cartell vs. Tanca. 
Espot de televisió vs animació Internet. 
Anunci premsa vs. revista. 
Falca de ràdio vs. Jingle publicitari. 
Microsite i banners. 
 
Exercicis possibles entre molts: 

 

Anunci només amb monosíl·labs. 
Etiqueta producte. 
Convertir  fulletó en anunci premsa. 
Il·lustrar tipogràficament fragment “Alícia en el País de las Maravillas”. 
Nom i logo d’una nova marca. 
Redacció en diferents estils (Quenau). 
Anunci per paraules. 
 
Criteris d’ avaluació:   

 

Projectes: Creativitat, evolució del projecte, qualitat en la realització, presentació i puntualitat. 
Exercicis: Creativitat, realització i puntualitat. 
Exercicis sobre les lectures: Comprensió de continguts i aplicació sobre casos pràctics. 



És obligatori entregar a final del seminari el bloc de layoutatge Din A-3 juntament amb el book. 
 
L’assistència a classe és obligatòria. 
 
No s’accepten projectes ni exercicis fora de termini. 
 
És condició necessària per ser avaluat/ada l’entrega puntual d’exercicis i projectes, així com dels exercicis 
sobre les lectures. 
 
Els exercicis s’han de presentar en mida Din A-3 sobre un cartró ploma i també en format power-point 
(CD-Rom). 
 

Al final del seminari, juntament amb la presentació final del book, s’entregaran tots els projectes i 
exercicis en format power -point (en disquet o CD). 
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Materials:  

 

Sense aquest material mínim no es pot assistir a classe: 
Bloc paper blanc Din A-3. 
Retolador negre punta fina. 
Retoladors color tipus Edding 1200 o Edding 1300. 
Retolador negre tipus Edding 1200. 
Portamines. 
Joc escaire-cartabó. 
 
Nota important: 

 

La presentació d’un projecte o d’un exercici amb faltes d’ortografia els suspèn  automàticament.  


