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DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA: La redacció com a tècnica específica de 
la comunicació publicitària. L’expressió creativa i eficaç del missatge publicitari 
a través dels mitjans que li són propis. 
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA:  
1.- Aprendre i comprendre el procés de concepció i elaboració dels textos 
publicitaris.  
2.- Fer saber que escriure bé és primer pensar bé.  
3.- Saber adequar la redacció als receptors i dominar els registres i/o nivells de 
llenguatge.  
4.- Adaptar les possibilitats del llenguatge a les característiques específiques i 
possibilitats dels mitjans.  
5.- Saber treure el màxim profit de les figures de llenguatge i dels recursos 
retòrics per significar la comunicació i defugir els tòpics, les frases gastades i 
sense grapa.  
En definitiva, saber expressar i comunicar dotant al text de contingut, estil i 
eficàcia. 
 
PROGRAMA: temes bàsics 
 

1. Llenguatge i Publicitat: elocució persuasiva. 
2. El redactor publicitari: creatiu. 
3. La redacció publicitària: gènere específic. 
4. El fons i la forma del discurs persuasiu. 
5. Fórmules publicitàries segons mitjans. 
6. L’estil: el color, el contrast i l’acció. 
7. Les figures retòriques com a tècniques creatives. 
8. Principis bàsics de la redacció publicitària en els mitjans convencionals. 
9. La personalització, el diàleg i la interacció en la publicitat directa. 
10. Les TIC i els nous llenguatges. 

 
METODOLOGIA: La redacció és una tècnica i un art que s’ensenya i s’aprèn 
bàsicament amb l’observació i l’ofici. Es desenvoluparan els temes partint del 
marc teòric on es realitza la redacció amb fins persuasius i culminaran amb la 
pràctica metòdica dins i fora de classe (Obj. 1, 2 i 3).  
 



La presentació i anàlisi de casuística publicitària ajudarà a definir l’aptesa, l’estil 
i la utilitat de les comunicacions d’acord amb l’estil i to de les marques, Així com 
les aptituds, les destreses i la competència dels estudiants (Obj. 4 i 5). 
 
L’assignatura, tot i ser optativa, comporta l’assistència a classe, precisament 
per seguir les explicacions i pel seu caràcter pràctic. Els dos professors que 
imparteixen l’assignatura en grups de matí i de tarda comparteixen i segueixen 
el mateix programa. 
 
AVALUACIÓ: Tots els estudiants matriculats a aquesta assignatura hauran de 
superar un examen final sobre la matèria impartida i la blibliografia preceptiva. 
La prova, a més dels coneixements teòrics, avaluarà les habilitats de redacció 
publicitària i, no cal dir, la competència lingüística. Totes les pràctiques i treballs 
de classe comptaran en la nota final, essent obligatòria la presentació dels 
exercicis quan els reclamin els professors. 
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