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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Conèixer les eines, processos i formats de la comunicació publicitària.
-Analitzar de forma professional una campanya publicitària.
-Desenvolupar una peça audiovisual publicitària des del briefing del client, a la idea i la producció d'aquesta.
-Planificar una campanya segons els diferents mitjans i suports publicitaris.
-Tenir una visió acurada del panorama actual de la producció publicitària i el seu funcionament.

Responsable: Sara Vinyals Mirabent

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

1. CEA5: Planificar, dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent 
tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components.
2. CEA12: Conèixer i aplicar els principis de negoci en el sector audiovisual.

3. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la 
seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies 
industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
4. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials 
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

La publicitat és un ofici, per tant, requereix de la pràctica per tal d'assolir els coneixements.

- Exposició del marc teòric i realització d'exercicis pràctics per tal d'assimilar continguts.
- Anàlisi i discussió de casos pràctics a classe.

Metodologies docents



Última modificació: 14-01-2015

840079 - PRODCOM - Producció Comercial

Universitat Politècnica de Catalunya2 / 9

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1.Introducció a la publicitat

2.Historia de la publicitat

3.Què és la publicitat?

Dedicació: 2h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 23h 

Grup gran: 2h 

Grup gran: 4h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Grup gran: 10h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 11h 

1.1.Societat de consum
1.2.Teoria i definició
1.3.La creació de marques

1.1.Protohistòria de la publicitat
1.2.Publicitat de masses
1.3.Publicitat de consum
1.4.Els pares de la publicitat moderna

3.1.Del màrqueting a la publicitat
3.2.Mitjans de comunicació i publicitat
3.3.Publicitat convencional i no convencional. 
3.4.Publicitat transmèdia. El mitjà al servei de la idea. 

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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4.El procés de la comunicació  publicitària.

5.Procés creatiu.

6.Estructura de l'activitat publicitària

Dedicació: 23h 

Dedicació: 71h 

Dedicació: 8h 

Grup gran: 10h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran: 13h 
Aprenentatge autònom: 58h 

Grup gran: 5h 
Aprenentatge autònom: 3h 

4.1. Objectius de la comunicació. 
4.2. El briefing i el briefing creatiu
4.3. Planificació estratègica i investigació.
4.4. El consumidor. Classificació. 

5.1. Les idees i el brainstorming.
5.2. Recursos creatius.
5.2. Formats publicitaris audiovisuals.
5.3. La paraula.
5.4. La imatge.
5.5. El so.
5.6. Producció.

6.1.Estructura de l'agència de publicitat.
6.2.Departaments i funcions d'una agència de publicitat.
6.3.Panorama actual del sector de la publicitat. 
6.4.Anunciant, agència i productora.

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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7.Planificació de mitjans Dedicació: 7h 

Grup gran: 4h 
Aprenentatge autònom: 3h 

7.1.Conceptes bàsics: audiència, cobertura, repetició.
7.2.Panorama actual dels mitjans de comunicació.
7.3.Pla de mitjans.

Descripció:
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Planificació d'activitats

Desenvolupament d'un briefing publicitari

Investigació. Desenvolupament d'un 
concepte estratègic

Brainstorming.  La idea creativa

Producció d'una peça audiovisual 
publicitaria

Storytelling transmèdia. Els mitjans al servei
de la idea

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 En grups, elaboració d'un briefing publicitari. Aquesta activitat té l'objectiu d'aplicar els coneixements exposats a 
classe sobre la definició d'un briefing publicitari. Així mateix, es treballarà el desenvolupament del sentit crític a 
partir d'una sessió de contrabriefing posterior, que es realitzarà a classe.

 A partir del briefing facilitat a l'alumnat, disseny d'una investigació per tal d'obtenir i identificar informació útil i 
rellevant per a la definició del posicionament estratègic i el posterior desenvolupament d'una campanya 
publicitària. Definició del concepte estratègic.

 Aplicació de la tècnica del brainstorming (o altres tècniques creatives que proposi l'alumne) per tal d'obtenir una 
idea creativa que s'ajusti al posicionament estratègic i altres requisits definits en el briefing.

 Preparació i desenvolupament d'una sessió de PPM per tal d'ultimar i consensuar els detalls de rodatge i les 
característiques de la peça audiovisual final. Desenvolupament de l'anunci.

 Plantejament i creació d'una peça publicitària audiovisual que segueixi els principis d'un storytelling transmèdia.

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 21h 

Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 35h 

Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 9h 

Dedicació: 15h 

Dedicació: 23h 

Dedicació: 39h 

Dedicació: 10h 
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30% examen teòric (dividit en 2 exàmens parcials)
40% d'exercicis pràctics 
10% exercici pràctic
10% projecte final
10% participació a classe

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

L'assistència és cabdal per tal d'aprovar les pràctiques que es realitzen i avaluaran a classe.
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Bibliografia

http://www.lahistoriadelapublicidad.com

http://www.marketingnews.es

http://pildorasdecomunicacion.wordpress.com

Enllaç web

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

 M. Sáinz. Síntesis.. El productor audiovisual. Madrid. 1999.  Síntesis,  

E. Ortega Martínez.. La comunicación publicitaria . 2004.  Pirámide,  

Ken Burtenshaw, Nik Mahon, Caroline Barfoot.. Principios de publicidad. El proceso creativo: agencias, campañas, medios, 
ideas y dirección de arte. 2009.  Ed Gustavo Gili,  

Mario Pricken. Publicidad creativa. Ideas y técnicas de las mejores campañas internacionales.. 2009.  Gustavo Gili,  

Jon Steel. Verdades, Mentiras y Publicidad : El Arte de la planificacion de cuentas.     

JOANNIS, HENRY. El proceso de creación publicitaria. 1986.  Deusto, Bilbao,  

D&A:. The Copy Book (How 32 of the world¿s best advertising writers write their advertising).. 1996.  The designers & art 
directors association,,  

Oikos-Tau. Píldoras publicitarias, ¿Unas palabras acerca de las palabras¿ (pp. 13-43). Barcelona 1989.  STEBBINS, HAL,  

LORENTE, JOAQUÍN. Casi todo lo que sé de publicidad. Barcelona, 1986.  Folio,  

LORENTE, JOAQUÍN. Piensa, es gratis. 84 ideas prácticas para potenciar el talento. barcelona 2009.  Planeta,  

YOUNG, JAMES WEBB. Una técnica para producir ideas. Madrid 1990.  Eresma,  

OGILVY, DAVID. Confesiones de un publicitario. Barcelona 1967.  Oikos-Tau,  

OGILVY, DAVID. Ogilvy & la publicidad. Barcelona 1983.  Folio,  

TOSCANI, OLIVIERO. Adéu a la publicitat. Empúries. Barcelona 1996.  Empúries,  

Toni Segarra. Desde el otro lado del escaparate.   Espass,  

BASSAT, LUÍS. El libro rojo de la publicidad. Barcelona 1993.  Folio,  

QUENEAU, RAYMOND. Ejercicios de estilo. Catedra. Madrid 1987.  Folio,  

MARCHAMALO, JESUS. La tienda de palabras. Madrid 1999.  Siruela,  

FALLON, PAT y SENN, FRED. Exprime la idea. 2007.  Harvard Business School Press. LID Editorial Empreasrial,  

BOGUSKY, ALEX & WINSOR, JOHN. Creating products and bussinesses that market themselves ( B2 Books). Chicago 2009.  
Agate Publishing,  
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http://www.barcelonaschiringuito.com


