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DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: 
 
És una assignatura teoricopràctica que introdueix els estudiants en les pràctiques 
professionals de la direcció d’art en publicitat I disseny gràfic. Es treballa al voltant 
de les funcions d’un creatiu especialitzat en els llenguatges de la comunicació 
visual I sobre les responsabilitats de coordinació dels professionals que 
col·laboren en la realització de campanyes de publicitat. 
A les classes de laboratori es desenvolupen els treballs pràctics per adquirir les 
habilitats bàsiques del disseny gràfic en publicitat sota l’orientació del professor i 
s’elaboren projectes de comunicació persuasiva. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA: 
 
1. Conèixer els àmbits de treball del director d’art dins el context professional de 
les agències de publicitat i els estudis de disseny gràfic.: les funcions creatives i de 
gestió. 
2. Practicar la conceptualització, abstracció I expressió del missatge gràfic. 
3. Potenciar i estimular la sensibilitat i les capacitats creatives de cada alumne. 
4. Desenvolupar les tècniques i els programes d’autoedició per tal de poder 
dissenyar materials de comunicació persuasiva. 
 
CONTINGUTS: 
 
1. La figura moderna del director d’art. 
1.1. Funció del director d’art dins del procés creatiu. 
1.2. Disseny gràfic vs. publicitat. 
1.3. Funcions i mètodes utilizats. 
1.4. El layout. 
1.5. Conceptualització I retòrica visual. 



1.6. El codis de la publicitat. 
 
2. Orígens de la figura del director d’art a EE.UU. i a Europa. 
2.1. Perspectiva històrica des dels anys ’30 fins als ’90. 
2.2. Directors d’art més significatius. 
 
3. Àmbits d’actuació 
3.1. Disseny de publicitat 
3.2. Disseny editorial 
3.2.1. Disseny tipogràfic 
3.2.2. Disseny de revistes i diaris 
3.2.3. Les figures de: l’editor, el director d’art, el fotògraf I l’il·lustrador 
3.3. Màrqueting directe 
3.3.1. Introducció 
3.3.2. La direcció d’art en el màrqueting directe 
3.3.3. Diferent importància dels mitjans 
3.4. Packaging 
3.4.1. Conceptes bàsics 
3.4.2. Funcions pràctiques 
3.4.3. Funcions de comunicació 
3.4.4. Disseny gràfic i missatge en el packaging 
3.5. Disseny audiovisual 
3.5.1. Conceptes previs 
3.5.2. TV i cinema 
3.5.3. Planificació en el disseny audiovisual: l’story board 
3.5.4. Productes multimèdia, on-line i interactius 
3.5.5. La postproducció digital 
3.6. Publicitat exterior 
3.6.1. Mitjans més utilitzats i tipus 
 
4. Aspectes empresarials del director d’art. 
4.1. Eines i suports de gestió més utilitzats. 
4.2. Panorama actual i futur de la professió. 
 
METODOLOGIA: 
 
Una part important dels continguts de l’assignatura de disseny gràfic en publicitat 
s’imparteix a través de les classes magistrals. Amb el suport de material fotogràfic 
de publicitat i disseny comercial per tal de facilitar la capacitat d’anàlisi dels 
artefactes de comunicació persuasiva. 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: el layout, 
l’story board, la conceptualització, els estils, els documents de presentació. 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 layouts d’anuncis, fulletons, catàlegs i campanyes 
de publicitat. 
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 conceptualització visual, 
20% exercicis pràctics relacionats amb el domini de les tècniques de disseny gràfic 
en publicitat, 10% de participació en el laboratori i 10% presentació pública d’un 
projecte de campanya. 
L’examen final és tipus relacional i d’anàlisi de projectes de direcció d’art. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 
Objectiu 1 
Conèixer els àmbits de treball del director d’art dins el context professional de les 
agències de publicitat i els estudis de disseny gràfic.: les funcions creatives i de 
gestió. [A, D, G. I, H, ]. 
 
Objectiu 2 
Practicar la conceptualització, abstracció I expressió del missatge gràfic. [D, G I, 
H]. 
 
Objectiu 3 
Potenciar i estimular la sensibilitat i les capacitats creatives de cada alumne. 
[D,G,H.L]. 
 
Objectiu 4 
Desenvolupar les tècniques i els programes d’autoedició per tal de poder 
dissenyar materials de comunicació persuasiva. [D, G, H, L]. 
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BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 
BLACKWELL, L. La tipografía del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 1993. 
SATUÉ, E. El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. 
Madrid: Alianza Forma, 1988. 
Manuals dels principals programes informàtics a utilitzar: Photoshop, Freehand, 
QuarkXpress, Flash. 
 

Diapositives d’artefactes de publicitat. 
Diapositives de conceptualització I retòrica visual. 
Plantilles de treball. 
Materials digitals per desenvolupar les pràctiques. 
Programari de disseny gràfic I fotografia digital. 
Anuaris dels certamens de disseny i publicitat. 
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