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GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS

500122 - INTRODUCCIÓ AL DISSENY GRÀFIC

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curs: Primer
Trimestre: Segon
Crèdits: 4
Professorat: 

Ana Marchante Hueso  <dmarchante@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Castellà

Competències que es treballen

Descripció

En Introducció al Disseny Gràfic adquiriràs els coneixements i les tècniques bàsiques per a encarregar-te de la planificació, el desenvolupament i l'elaboració 
de productes culturals i visuals, així com la creació d'imatges i espais.

Mitjançant la realització de diversos projectes, aquesta assignatura et proporcionarà tota la formació teòrica i pràctica que necessites per potenciar la teva 
creativitat i treballar com a dissenyador / a gràfic en sectors tan diversos com l'art, la fotografia, la indústria audiovisual, la decoració i l'interiorisme , la creació 
d'aplicacions gràfiques, el món editorial, el màrqueting, la publicitat o la docència.

Aprendrem quins són els procediments formals de la comunicació gràfica i com posar-los en pràctica. Coneixerem els processos tècnics i tecnològics propis 
del disseny, així com les eines més adequades per treballar amb ells. Descobrirem els diferents llenguatges artístics i debatrem sobre l'evolució dels valors 
culturals, socials, estètics i econòmics relacionats amb l'art. Obtindràs els coneixements i destreses bàsiques per plantejar i dur a terme un projecte de 
disseny gràfic.

Resultats d'aprenentatge

Referents a coneixements:

Aprendre a situar la disciplina del disseny gràfic en el context històric.
Adquirir coneixements i habilitats específiques relacionades amb els fonaments del disseny gràfic, i tenir la capacitat d'utilitzar-los en els processos 
de creació gràfica.
Adquirir coneixements tecnològics bàsics de disseny gràfic (Programari).
Ser capaç d'entendre, gestionar i comunicar les claus d'un projecte de disseny gràfic.

Referents a actituds, valors i normes:

Tenir capacitat crítica i autocrítica.
Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques.
Tenir capacitat creativa i emprenedora.
Demostrar capacitat comunicativa

Metodologia de treball
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La metodologia d'ensenyament i aprenentatge està vinculada a les modalitats organitzatives següents:

Seminaris tutoritzats pel professor per orientar els estudiants en tècniques i tecnologies concretes i en l'aplicació en els processos de creació.
Exercicis pràctics amb l'objectiu d'obtenir els coneixements i les habilitats necessàries per aplicar-los al projecte de creació.
Estudis de casos aplicats a problemes i aspectes concrets en relació amb l'ús dels instruments i materials.

Les activitats i la metodologia descrites estan orientades a conèixer les tècniques i tecnologies d'iniciació que es poden desenvolupar en matèria del disseny 
gràfic.

Continguts

1. Introducció al disseny gràfic
2. Metodologies creatives: Investigació i inspiració
3. Conceptes del disseny I: Color
4. Conceptes del disseny II: Composició
5. Conceptes del disseny III: Tipografia
6. Recursos i Drets d'autor
7. Eines d'edició I: Adobe Photoshop
8. Eines d'edició II: Adobe Illustrator
9. Disseny amb perspectiva de gènere

Activitats d'aprenentatge

Projecte Instagram: Realitzaràs una imatge utilitzant eines de disseny gràfic amb el teu dispositiu mòbil i la compartiràs en xarxes socials utilitzant el hashtag 
#DissenyTecnoCampus

Projecte Vinil: Dissenyaràs una portada d'un disc en vinil utilitzant Adobe Photoshop com a eina de disseny gràfic.

Projecte Branding: Participaràs en projecte de col·lectiu on podràs experimentar amb el branding (disseny de logo, gestió de projecte, desplegament de 
marca, comunicació digital)

Exposició: acudiràs a una exposició al Museu del Disseny de Barcelona. http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/exposicion/disenas-o-trabajas-
la-nueva-comunicacion-visual-1980-2003

 

 

Sistema d'avaluació

Participació en activitats plantejades dins de l'aula 20%

Treball individual i / o en grup 30%

Portafoli 10%

Exposicions 10%

Examen final 30%

Recursos

Bàsics

Audiovisuals

[DOCUMENTAL] Función y forma. Diseño en España. Medio siglo contigo. http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-funcion-
forma-diseno-espana-medio-siglo-contigo/3797778/
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