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DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: 
 
És una assignatura teoricopràctica que introdueix els estudiants en l’àrea del 
disseny periodístic i de la tecnologia de reproducció de la informació escrita i 
visual. Des de el llibre fins a les publicacions electròniques. A les clàsses de 
laboratori es desenvolupen les tècniques bàsiques del disseny periodístic i 
s’elaboren projectes de disseny de publicacions en format de diari i revista. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA: 
 
1. Introduir als estudiants en les estratègies, les tècniques i les tecnologies de 
disseny periodístic. 
2. Formar els estudiants en la interpretació dels productes informatius tradicionals i 
electrònics des de l’òptica de la comunicació visual. 
3. Potenciar el domini de les habilitats visuals i argumentatives. 
4. Iniciar els estudiants en el disseny gràfic de la informació per tal de poder 
dissenyar maquetes de publicacions i compaginar textos i imatges. 
 
CONTINGUTS: 
 
1. El disseny periodístic 
1.1. Disseny i comunicació 
1.2. Fonaments del disseny gràfic: tipografia, compaginació i color 
1.3. Elements configuradors del disseny periodístic: el text, la il·lustració, la 
fotografia, la infografia i el color 
1.4. Els criteris de llegibilitat, organització visual de la informació, jerarquització 
tipogràfica, identitat visual de les publicacions i recorreguts de lectura. 
1.5. Les escoles de disseny de diaris: el model centreeuropeu i les tendències 
anglosaxones 



2. Les estratègies de disseny 
2.1. Les publicacions com a productes d’informació 
2.2. La retòrica visual de les publicacions 
2.3. La importància de les tecnologies i els nous formats 
 
3. La producció d’una publicació 
3.1. Els departaments d’art, fotografia i infografia 
3.2. La preimpressió i la impressió 
3.3. El disseny de publicacions per a la web 
 
METODOLOGIA: 
 
Una part important dels continguts de l’assignatura de tecnologia de la informació 
escrita s’imparteix a través de les classes magistrals. Amb el suport de material 
fotogràfic de diaris I revistes, per tal de facilitar la capacitat d’anàlisi dels artefactes 
de disseny periodístic. Una bona part d’aquests continguts són aplicats a treballs 
pràctics que, de forma individual, desenvolupen els estudiants al llarg del 
quadrimestre. 
Aquestes pràctiques obligatòries estan destinades a demostrar els coneixements 
adquirits en temes fonamentals com ara: llegibilitat, organització visual de la 
informació, jerarquització tipogràfica, identitat visual de les publicacions i 
recorreguts de lectura. Alguns d’aquests treballs es fan a classe, però la majoria 
d’ells es fan fora de les hores de classe I s’avaluen amb els estudiants. 
Una altra part de l’assignatura s’imparteix, en forma de taller, al laboratori de 
disseny digital, amb grups més reduïts d’estudiants. En aquestes sessions es fan 
treballs pràctics de creació de maquetes, organització de l’espai reticular, definició 
de paletes de color, manipulació de fotografies, realització de fotomuntatges I 
documents infogràfics. 
Es fa un seguiment periòdic dels projectes de revistes dels estudiants que, 
finalment, cal presentar i defensar públicament a classe amb el suport de material 
de presentació digital. 
A banda d’això, l’assignatura inclou la lectura I el comentari públic d’una part de la 
bibliografia obligatòria. 
 
AVALUACIÓ: 
 
A. Exàmens 
D. Treballs fets a casa 
G. Treballs pràctics amb ordinador 
I. Presentacions 
H. Projectes 
L. Participació en el laboratori 
 
El criteri de puntuació és: 30% examen, 30% projectes de maquetació, 20% 
exercicis pràctics relacionats amb el domini de les tècniques de disseny gràfic, 
10% de participació en el laboratori i 10% presentació pública d’un projecte de 
revista. 



L’examen final és tipus relacional i d’anàlisi de projectes de disseny periodístic. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 
Objectiu 1 
Els estudiants han de demostrar que reconeixen les estratègies, les tècniques i les 
tecnologies de disseny periodístic [A, D, G. I, H, L]. 
 
Objectiu 2 
Formar els estudiants en la interpretació dels productes informatius tradicionals i 
electrònics des de l’òptica de la comunicació visual [A, I, L]. 
 

Objectiu 3 
Potenciar el domini de les habilitats visuals i argumentatives [I, H, L]. 
 
Objectiu 4 
Iniciar els estudiants en el disseny gràfic de la informació per tal de poder 
dissenyar maquetes de publicacions i compaginar textos i imatges [D, G, H]. 
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Diapositives de diaris. 
Diapositives de revistes. 
Diapositives de percepció visual, tipografia I compaginació. 
Plantilles de treball. 
Materials digitals per desenvolupar les pràctiques. 
Programari de disseny gràfic fotografia digital. 
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