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DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 
És una assignatura teoricopràctica que inicia els estudiants en els mecanismes de 
conceptualització gràfica, la metodologia projectual i la realització de peces de 
comunicació visual. S’estudia el paper instrumental del disseny en els diversos 
àmbits de la comunicació professional. 
A les classes de laboratori es desenvolupen els treballs pràctics per adquirir les 
habilitats bàsiques del disseny gràfic sota l’orientació del professor i s’elaboren 
projectes de disseny de comunicació institucional o comercial. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA: 
 
1. Conèixer els àmbits d’aplicació del disseny gràfic i el seu paper en el 
marc de la comunicació visual. 
2. Introduir en el llenguatge, els mètodes, els processos i l’ús de les eines pròpies 
dels dissenyadors gràfics. 
3. Potenciar el domini de les habilitats visuals i argumentatives. 
4. Iniciar els estudiants en les tècniques i els programes d’autoedició per tal de 
poder dissenyar artefactes de comunicació visual. 
 
CONTINGUTS: 
 
1. Introducció a la cultura del disseny gràfic 
1.1. Què és el disseny: disseny gràfic i comunicació 
1.2. Àmbits del disseny gràfic: del disseny senyalètic al disseny en publicitat 
1.2. Processos i metodologia 
1.3. Conceptualització gràfica 
1.4. Retòrica i discurs del llenguatge gràfic 
 



2. Fonaments del disseny gràfic 
2.1. Tipografia i compaginació 
 
2.2. Color 
2.3. Imatge 
2.4. Percepció i composició visual 
 
3. Història de la comunicació visual: els estils del disseny gràfic 
3.1. Els orígens del disseny 
3.2. De la Revolució Industrial fins a la I Guerra Mundial 
3.3. Avantguardes i disseny gràfic: la Bauhaus i el racionalisme gràfic 
3.4. El temps dels directors d’art dels EE.UU. 
3.5. Els estils nacionals de la postguerra a Europa 
3.6. La cultura projectual helvètica i l’estil internacional 
3.7. El Pop Art, la Psicodèlia i l’Underground 
3.8. El postmodernisme, el tecnodisseny i l’expressionisme gràfic 
 
4. Preimpressió 
4.1. Art final 
4.2. Proves de color 
 
5. Reproducció i impressió 
5.1. Tècniques d’impressió 
5.2. Suports d’impressió i sistemes d’enquadernació 
 
METODOLOGIA: 
Una part important dels continguts de l’assignatura de disseny gràfic s’imparteix a 
través de les classes magistrals. Amb el suport de material fotogràfic de disseny 
editorial, disseny d’identitat, disseny d’embalatges i disseny comercial per tal de 
facilitar la capacitat d’anàlisi dels artefactes de comunicació visual. 
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: composició visual, compaginació, 
tipografia, color i retòrica visual. 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 de dibuix vectorial. Es fa un seguiment periòdic dels projectes 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 disseny gràfic, 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 
d’identitat visual. 
L’examen final és tipus relacional i d’anàlisi de projectes de disseny gràfic. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 
Objectiu 1 
Els estudiants han de demostrar que coneixen els àmbits d’aplicació del disseny 
gràfic i el seu paper en el marc de la comunicació visual [A, D, G. I, H, L]. 
 
Objectiu 2 
Introducció en el llenguatge, els mètodes, els processos i l’ús de les eines pròpies 
dels dissenyadors gràfics. [A, I, L]. 
 
Objectiu 3 
Potenciar el domini de les habilitats visuals i argumentatives.. [I, H, L]. 
 
Objectiu 4 
Iniciar els estudiants en les tècniques i els programes d’autoedició per tal de poder 
dissenyar artefactes de comunicació visual. [D, G, H]. 
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Diapositives d’artefactes de disseny gràfic. 
Diapositives de percepció visual, tipografia I compaginació. 
Plantilles de treball. 
Materials digitals per desenvolupar les pràctiques. 
Programari de disseny gràfic I fotografia digital. 
Anuaris dels certamens de disseny i publicitat. 
Catàleg de paper I materials d’impressió. 
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