
 

 

 
St. Joan Baptista de la Salle 4-6 1er  08241 Manresa T. 93 872 05 55 F. 938727055 www.iefe.es  

 
F-FP.01.02 

 

INTRODUCIÓ AL DISSENY GRÀFIC PUBLICITARI 
 
 

Mòdul pertanyent al curs de Tècnic/a en disseny gràfic publicitari 
 
Dirigit a: 
 

Professionals i autònoms del sector de disseny que vulguis adquirir i/o millorar les 
seves competències en disseny gràfic així com tots aquells que vulguin formar-se 
per adquirir les eines necessàries per treballar en el camp del disseny gràfic 
publicitari. 
 
Objectius 
 

• Conèixer les principals bases, teories i fonaments del disseny gràfic per 
tal de crear treballs amb audàcia, creativitat i originalitat. 

• Treballar aquells aspectes claus de la comunicació i publicitat 
aplicables al mon del disseny. 

 
Programa 
 
 

1.1 Fonaments del disseny gràfic 
................................................................................1h 
• La creativitat aplicada al món de la comunicació 
• Breu història del disseny gràfic 
• Objectius del disseny i tipologies de disseny 
• Fases del procés gràfic 

 

1.2 Comunicació i publicitat 
..........................................................................................1h 
• La transmissió d’idees 
• Anàlisi DAFO 
• El consumidor i l’anunciant 

 

1.3 Aplicacions del disseny 
.............................................................................................2h 
• Disseny aplicat 
• Tríptics, fulletons i catàlegs 
• La imatge corporativa 
• Formes bàsiques de composició 
• Tècniques d’il·lustració 

 

1.4 El disseny publicitari 
..................................................................................................2h 
• Elements fonamentals del disseny publicitari 
• Els mitjans de publicitat. Tipologies. 
• El llenguatge publicitari 
• La tipografia 
• La fotografia 
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1.5 La imatge digital 
......................................................................................................1,5h 
• La teoria del color. La utilització del color 
• Formats d’imatge 
• La resolució de la imatge 
• La profunditat del color 

 

1.6 El procés editorial 
...................................................................................................0.5h 
• La preparació d’originals 
• La maquetació 

 

1.7 Pre-
impressió.............................................................................................................
0.5h 
• La digitalització 
• El processament d’imatges 
• Sistemes d’impressió 

 

1.8 Impressió.............................................................................................................
.........0.5h 
• Impressió offset 
• La serigrafia 
• Els acabats gràfics en serigrafia 

 
 
 
Metodologia 
 

Les sessions combinaran l’exposició de conceptes teòrics amb la realització 
d’exercicis pràctics que seran realitzats de forma individual i grupal.   
 

Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la 
utilització de canó de projecció, equips informàtics amb connexió Adsl i els últims 
programes informàtics necessaris per la impartició del curs, així com el lliurament 
de material de suport que complementarà l’exposició docent. 
 


