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PREREQUISITS: Haver aprovat Creativitat Publicitària I. 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: El temari del primer quadrimestre. 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: Aquesta 
assignatura Creativitat Publicitària II és el complement de Creativitat 
Publicitària I, les quals es desenvolupa en dos quadrimestres durant tot un 
curs acadèmic.  
 

DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: En aquest document s'exposa la segona part 
del programa de l’assignatura Creativitat Publicitària I i II, la qual està 
fonamentada en dos conceptes essencials com són el procés d’ideació i els 
mètodes publicitaris.  
 
Creativitat Publicitària II -basada en el pensament estratègic- se centra en la 
pragmàtica de la creativitat publicitària (de l’estratègia creativa a l’expressió 
del missatge) aplicant-la als mitjans convencionals i als no convencionals. 
 
Es tracta primer de pensar la creativitat, intuir-la, imaginar-la, després saber-
la aplicar estratègicament per assolir uns objectius de comunicació, és a dir 
explicar la creativitat publicitària i l’aplicació de les plataformes creatives fins 
arribar tàcticament a expressar la campanya segons les característiques i 
possibilitats dels mitjans utilitzats. 
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 

Aprendre i comprendre el procés creatiu publicitari des de la ideació i 
conceptualització, fins a l’articulació i expressió del missatge publicitari. Per 
tant,  
 
1) Mostrar com la publicitat transforma la creativitat en el producte del seu 
esforç intel·lectual:  la creativitat és el producte que ven l’agència i el que 
compren els anunciants. 
2) Constatar que la publicitat és l’art de pensar bé el producte/marca i 
expressar-los: demostrar documentalment amb anàlisi de campanyes que 
pensar creativament la publicitat, a més d’imaginació i intuïció, requereix 
habilitat i utilitat. 



3) Fer conèixer i experimentar el procés creatiu publicitari, passant del 
problema de comunicació a la seva solució creativa: crear campanyes 
utilitzant la redacció i la direcció d’art com  eines de treball. 
4) Fer saber aplicar el missatge bàsic al llenguatge pertinent: segons les 
característiques i possibilitats dels vells i nous mitjans, així com als codis 
adients de cada públic objectiu. 
 
 
 
 
 
CONTINGUTS: 
  

1.- Creativitat publicitària com a producte específic de comunicació.  
2.-. Del problema de màrqueting a la solució creativa.  
3.- Creació d'eixos, temes i conceptes.  
4.- Qualitats i funcions del creatiu publicitari. 
5.- Evolució de les teories i plantejaments publicitaris.  
6.- Filosofies d’agències. Plataformes creatives.  
7.- El salt creatiu. Conceptualització i expressió del missatge.  
8.- Llenguatge creatiu publicitari. Signes i elements creatius. 
9.- Creació de marques i eslògans. 
10.- La redacció creativa i la direcció d’art en funció dels mitjans.  
11.- Nous mitjans, nova creativitat.  
12.- Creativitat en català.  

 
 
METODOLOGIA: 
 

Aquesta assignatura s’imparteix en classes magistrals on es fa teoria de la 
pràctica i es practica la teoria. La creativitat és un art i una tècnica, que no 
s’ensenya sinó que s’aprèn. 
 
Partint de les teories, filosofies i plataformes existents sobre la creativitat 
publicitària, a més de l’anàlisi de casos pràctics, el professor centra i 
desenvolupa els temes, enceta i orienta el debat quan s’escau, i planteja 
análisis de campanyes, de manera que l’estudiant aprengui que hi ha dos 
camins ben diferents que el cervell humà fa servir per trobar la idea: per una 
banda, el camí de la lògica, de la racionalitat, de l’evidència, de l’asentiment, 
de la comprovació. I, per altra banda, el camí de la intuïció, de la creativitat, 
de la inspiració, de la innovació, de l’emotivitat, tenint ben en compte els 
productes i els objectius de les marques. El creatiu té un cervell que fa servir 
aquests dos camins, no només un.  
 
L’assignatura comporta l’assistència a classe, el seguiment de les 
explicacions, la consulta i contrast de la bibliografia obligatòria a més de la 
recomanada puntualment, així com el treball personal que l’estudiant ha de 
desenvolupar amb motiu d’exercicis creatius específics que es dicten a classe 
i s’han de realitzat en horari reglat, a més d’una campanya publicitària o 
accions publicitàries a partir d’un brífing, que s’han d'idear i plantejar com a 



treball de curs individualment o per grups i s'han de presentar i defensar a 
classe. 
 
Els dos professors que imparteixen l’assignatura en grups de matí o de tarda 
comparteixen i segueixen el mateix programa. 
 

 
AVALUACIÓ:   
 
1) Tots els matriculats en aquesta assignatura han de superar un examen 
final de quadrimestre sobre la matèria impartida i la bibliografia obligatòria. La 
prova, que òbviament fa ús de la creativitat, compta prioritàriament per a la 
nota final.  
 
2) La presentació del treball de curs, en aquest cas una campanya o acció 
publicitària, és imprescindible perquè pugui constar en acta la nota d’aprovat. 
Tot creatiu ha de demostrar que entén bàsicament els conceptes d’estratègia 
i tàctica, que sap conceptualitzar i expressar les seves idees. 
 
3) Durant les classes, a més d’impartir teoria, el professor pot posar exercicis 
pràctics ad hoc i també proves parcials, que compten com una part de la nota 
final de cada avaluació i serveixen per apujar-la en cas necessari o de dubte. 
 

A. Exàmens 
D. Treballs fets a casa 
F.  Informes/treballs fets en grup 
G. Treballs pràctics de classe 
I.   Presentacions individuals (casos) 
J.  Participació a classe 
M. Participació en debat a classe 
 
L’examen final de l’assignatura és la prova més important, si bé es tenen en 
compte tant la participació a classe com els treballs realitzats. Les qüestions 
de l’examen no corresponen en cap cas a un exercici de memorització sinó a 
una prova de maduresa de pensament, en aquest cas demostrant que s’han 
assumit els conceptes creatius bàsics publicitaris. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 
Per avaluar els resultats obtinguts per l’estudiant, segons els objectius de 
l’assignatura:  
 

Objectiu 1: 
L’estudiant ha de saber valorar un producte creatiu de comunicació i 

conèixer el plantejament d’una campanya publicitària [A,F,I]. 
Objectiu 2: 

L’estudiant ha de demostrar que sap que tota campanya conté una 
estratègia subjacent per complir uns objectius determinats i per tant 
n’ha de saber extreure aquesta intencionalitat o rerafons [D,G,I]. 



Objectiu 3: 
L’estudiant ha de fer gala de les nocions básiques i més elementals 

sobre la redacció i la direcció d’art publicitaris i aplicar-les 
mínimament [D,J,F]. 

Objectiu 4: 
L’estudiant ha de fer saber que sap quines són les característiques i 

possibilitats creatives dels mitjans que la comunicació publicitària fa 
servir, inclosos els multimèdia [A,M,G]. 
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