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OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA  

El principal objectiu del Seminari de tercer curs de Publicitat i Relacions  
Públiques és de proposar a l’alumne una mena d’immersió en el món  
professional. El seminari és comú per a tots i els grups s’estableixen  
adoptant el rol d’agència de publicitat/relacions públiques o de  
departament de màrqueting d’un anunciant.  

TEMARI  

Anunciant-agència 
En el decurs dels quatre mesos de durada del seminari al primer  
quadrimestre, els estudiants tenen l’oportunitat de realitzar, entre altres  
activitats, brífings sobre productes i marques reals, pensar estratègies i  
proposar solucions creatives en forma de campanyes de publicitat o  
d’accions de relacions públiques i, en general, posar en pràctica totes  
aquelles funcions pròpies de la relació entre un anunciant i la seva  
agència de publicitat o de relacions públiques. Per tal d’apropar al màxim  
possible aquesta simulació a la realitat, els seminaris prenen noms  
d’agències i d’anunciants, i es treballa sobre casos reals. Resulta una  
bona preparació per a les pràctiques. 
 
Producció-realització 
 
Al segon quadrimestre, els mateixos grups de seminari continuen el seu  
treball en el vessant de la producció i realització. Es fan sessions  
comunes sobre preparació d’originals per a la impressió i se segueix tot  
el procés visitant una impremta. També es fan sessions sobre producció  
audiovisual, es roden els espots al plató, s’editen i sonoritzen, i  
s’enregistren falques al locutori de ràdio. Com a cloenda per constatar  
resultats, es fa el pas i l’avaluació de tot el material rodat i enregistrat en  
una reunió conjunta amb tots els grups de seminari. Aquesta tasca es  
compagina amb les pràctiques a les empreses, les quals són tutelades,  
i, naturalment, són comentades en els seminaris respectius per tal  
d’intercanviar experiències. 
 
Tot això amb el rigor que requereix el món universitari, amb la seva  
filosofia de recerca, i el món professional, amb la seva exigència  
totalment pragmàtica 

  

 


