
 

 
 

Disseny Gràfic 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Disseny Gràfic  
Crèdits ECTS: 6 
Titulació: Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs 
Curs: 2014-15 / Curs 1, T2 
Idioma d’impartició: Català 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Daniel Candil (dcandil@tecnocampus.cat)  
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

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

• Aplicar coneixements tant del disseny gràfic tradicional com de l'arquitectura de la informació i les lleis 
d’usabilitat actuals per tal d'elaborar propostes visuals innovadores. Des de l'estudi i la pràctica de clàssics fins a 
les interfícies actuals, l'alumne podrà definir diferents solucions per resoldre activitats relacionades amb la 
creació de productes interactius i videojocs. 

 
El tipus d'activitat que es treballarà estarà basada en problemes reals que un dissenyador o artista de videojocs ha de 
resoldre en el seu moment dia a dia aplicant els principis bàsics del disseny gràfic, el dibuix, el coneixement de referents i 
els programes específics del sector. 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
E7. Representa de forma visual conceptes i/o dades per a la ideació i creació de videojocs. 
 
 
Competències genèriques: 
 
G3. Que los estudiantes tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins del seu àmbit 

d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic. 
 
G4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 
 
T2. Que els estudiants tinguin la capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un 

membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb 
pragmatisme i amb sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 40 27% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 20 13% 
Activitats dirigides 9 6% 

Aprenentatge autònom  81 54% 
 
 

 
Continguts 

Títol contingut 1:  
Els herois del disseny gràfic 
 

Dedicació: 21h Grup gran / teoria: 5h 
Grup petit / laboratori: 0h 
Activitats dirigides:1h 
Aprenentatge autónom: 15h 
 

Descripció  
En aquest contingut es treballa al llarg del curs i de manera contínua: 
 

• Apropament a la història i a l'obra de 13 mites històrics del disseny. 
• Estudi de les seves aportacions a la iconografia visual. 
• Estudi de les solucions que van trobar a problemes de comunicació visual en la 

seva època. 
 
 

Activitats vinculades Activitat 1 -  Anatomia d'un heroi: “Nom del dissenyador” 
 
 
 

 
Títol contingut 2:  
Que et reconeguin! Disseny gràfic i creació de marca. 

Dedicació: 38h Grup gran / teoria: 10h 
Grup petit / laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autónom: 20h 
 

Descripció  
En aquest contingut es treballarà: 
 

• La definició del disseny gràfic, del dissenyador i la seva importància en la 
transmissió del missatge.  

• La teoria principal del disseny gràfic i els seus recursos: logotip, isotips, 
imagotips. 

• La importància de la imatge de marca. 
• Formats d'imatge i estàndards de la indústria. 
• Entrada al món d’Adobe Photoshop i Adobe Illustrator 

 
 

Activitats vinculades  
Activitat 2 -  Orbital Mystic Commander - Desenvolupar la imatge gràfica d'un videojoc. 
 
 

 
Títol contingut 3: !Spanische tortilla kartoffeln! - El 
símbol i la iconografia en els missatges 
 

Dedicació: 33h Grup gran / teoria: 10h 
Grup petit / laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autónom:15h 
 

Descripció  
En aquest contingut es treballarà: 



 

 
• Semiòtica i síntesi: el signe, el símbol, la icona o el pictograma 
• Un acostament als formats habituals, les proporcions i les quadrícules. 
• Conceptes de composició: pes, equilibri, simetria, escala 
• Teoria i pràctica de la maquetació i el tractament del text. 

Activitats vinculades  
Actividad 3 -  !Spanische tortilla kartoffeln! 
 

 
Títol contingut 4:  
La vida d'un geni - Infografies i el tractament gràfic de la 
informació. 

Dedicació: Dedicació: 19h Grup gran / teoria: 5h 
Grup petit / laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autónom:10h 
 

Descripció  
En aquest contingut es treballa: 
 

• Reducció al missatge bàsic, disseny adaptatiu i tractament gràfic de la 
informació. 

• Breu història sobre la Tipografia: usos comuns, estils, espaiat, kerning 
• Quadrícules de composició, ús de colors i formats reduïts. 

 
 

Activitats vinculades  
Activitat 4 - Un recorregut per la vida de… 
 
 

 
Títol contingut 5:  
Arquitectes de la informació: aprenent a estimar els 
“flowcharts” i la geometria descriptiva (L). 

Dedicació: 39h  
Grup gran / teoria: 10h 
Grup petit / laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autónom:21h 
 

Descripció  
En aquest contingut es treballa: 
 
• Arquitectura de la informació: organitzar i predir el que l'usuari va a fer. 
• Les lleis de la usabilitat de Steve Krung. 
• Les 10 regles heurístiques d’ usabilitat de Jakob Nielsen. 
• Creació d'icones mitjançant l'ús de la geometria descriptiva. 
 

Activitats vinculades  
Activitat 5 –  “Con “flowcharts” y a lo loco” 
 
 

 
 



 

 
Planificació d’activitats  

Títol de l’activitat 1:  
Anatomia d'un heroi:“El dissenyador gràfic” 
(Contingut 1) 
 

Dedicació: 20h Grup petit/laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 18h 
 

Descripció general  
Els alumnes formaran grups de 5 i per sorteig se'ls assignarà un dissenyador gràfic històric 
(un heroi del disseny al que fa referència el títol del contingut) l'obra del qual i període 
històric hauran d'estudiar. 
 
A final de trimestre hauran de realitzar una presentació visual sobre el personatge davant de 
la resta de classe incloent una breu descripció biogràfica i un apropament a la seva obra 
creativa. 
 
Hauran de pensar com establir aquest diàleg amb l'audiència (la resta de la classe) ordenant 
i classificant la informació de manera visual i utilitzant recursos del disseny gràfic per 
transmetre en el temps estipulat el missatge complet. 
 

Material de suport Enunciat de la pràctica. 
L'alumne podrà buscar referències a internet o consultar la bibliografia recomanada. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

En grups de 5 hauran de preparar una presentació en públic i de no més de 10 minuts sobre 
un dissenyador gràfic històric. Hauran d'abordar un breu resum de la seva època històrica, 
de la seva figura, ensenyar 3 obres importants en la seva carrera i explicar quins problemes 
comunicacionals van afrontar i com els va resoldre. 
 
El format serà una presentació oral recolzada amb material gràfic que hauran de realitzar 
utilitzant els diferents recursos apresos en classe. Hauran, en essència, d’establir un diàleg 
visual amb l'audiència i assegurar-se que el missatge s'ha transmès correctament. 
 
Es valorarà a més la capacitat de l'equip per treballar junts i afrontar una línia de treball 
comú malgrat les discrepàncies que puguin sorgir en el procés creatiu. 
 
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 20% de 
la nota. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
• Valorar la importància del disseny gràfic en la societat actual. 
• Entendre l'important paper que desenvolupa un dissenyador gràfic en el procés 

comunicatiu. 
• Ampliar el seu ventall de referències històriques mitjançant l'anàlisi de l'obra de 

diversos dissenyadors. 
• • Aprendre el valor de la crítica constructiva i de l'exposició oral enfront del públic. 

 
Títol de l’activitat 2:  
“Orbital Mystic Commander” - Desenvolupar la 
imatge gràfica d'un videojoc. 
(Contingut 2) 
 

Dedicació: 30h Grup petit/laboratori: 10h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 
19h 
 

Descripció general L'alumne s'enfrontarà a la creació de l'estil visual i el branding d'un videojoc fictici 
(http://videogamena.me). Seguint unes regles donades en classe i compartides per tots 
haurà de tenir en compte el missatge a transmetre per la semàntica  visual del logotip, el 
públic al que va dirigit, la plataforma objectiu i els requisits tècnics impostos per un editor 
fictici. 
 
El procés d'aprenentatge aprofundirà en la importància de l'esbós, del procés creatiu i els 
diferents significats connotatius que una proposta gràfica pot tenir. 
 

Material de suport Enunciat de la pràctica. 
 
L'alumne podrà buscar referències a internet o consultar la bibliografia recomanada. 
 



 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

L'alumne haurà de lliurar un senzill brandbook de 6 pàgines com a mínim en el qual figuri 
una memòria sobre el procés creatiu i les decisions que s'han pres, el logotip fitat amb 
mesures i quadrícula, les versions adaptades i una aplicació fictícia. 
 
El lliurament es realitzarà mitjançant un “Memory Stick” o a través de la intranet, segons 
especifiqui el professor, en el dia assenyalat. 
 
Es valorarà la netedat del lliurament, la quadrícula i el disseny del brandbook així com el 
procés creatiu i el funcionament de la proposta final. 
 
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 20% de 
la nota. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

• Utilitzar principis fonamentals del disseny gràfic  
• Emprendre el disseny d'una imatge corporativa 
• Valorar el missatge que el client vol transmetre i adequar-ho a les seves necessitats 

gràfiques 
• Crear un brandbook que ressalti el millor de la seva proposta visual 
• Enfrontar-se a la crítica i aprendre a descartar idees que encara que siguin 

atractives poden no funcionar respecte a les necessitats del client. 
 

 
Títol de l’activitat 3: 
!Spanische tortilla kartoffeln! Descodificar i 
transmetre… con fundamento. 
(Contingut 3) 
 

Dedicació: 30h Grup petit/laboratori: 10h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 
19h 
 

Descripció general Pot semblar senzill però una bona recepta de truita de patates es convertirà en una veritable 
demostració de la síntesi d'un missatge.  
 
L'alumne haurà de sintetitzar els passos d'una recepta en vídeo subministrada pel professor i 
resoldre el missatge de manera visual i tipogràfica.  
 
Plasmar els passos correctes i seqüencials de la recepta desenvolupant icones, tractant el 
text i utilitzant símbols, signes i metàfores que aconsegueixin representar correctament els 
passos del cuiner, els temps de cocció, els ingredients i els utensilis. 
 

Material de suport Enunciat de la pràctica. 
Vídeo d'una recepta de truita de patates 
L'alumne podrà buscar referències a internet o consultar la bibliografia recomanada. 
 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

L'alumne haurà de lliurar un tríptic DINA 4 amb la seqüència correcta dels passos de la 
recepta de cuina i desenvolupar una petita imatge gràfica que acompanyi. 
 
El lliurament es realitzarà mitjançant un “Memory Stick” o a través de la intranet, segons 
especifiqui el professor.  En format PDF, duotó, vectoritzat. Archiu creat amb Adobe 
Illustrator. 
 
Es valorarà la correcta aplicació de la síntesi i la creació de les icones descriptives així com el 
procés creatiu que els alumnes hagin desenvolupat. 
 
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 20% de 
la nota. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

• Entendre la importància de la síntesi en els missatges i la tasca del dissenyador 
gràfic. 

• Utilitzar conceptes bàsics de maquetació i composició. 
• Sintetitzar la imatge i convertir-la en icones i pictogrames. 



 

• Familiaritzar-se amb l'ús de Adobe Il·lustrator com a eina bàsica per al disseny. 
 

Títol de l’activitat 4:  
Un recorregut per la vida de… 
(Contingut 4) 
 

Dedicació: 20h Grup petit/laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 
 

Descripció general S’utilitzarà el treball de recerca i el “timeline” que va desenvolupar a l'assignatura “Historia 
dels Videojocs” durant el primer trimestre. L'alumne haurà d'adaptar aquesta informació a 
una completa infografia RGB.  
 
El procés d'aprenentatge aprofundirà en la importància de la classificació i jerarquització de 
la informació per establir una narrativa clara d'esdeveniments clau i que el lector pugui 
desxifrar-la fàcilment. 
 
A més, es dotarà a l'alumne d'eines per utilitzar la tipografia com un aliat visual més que 
transcendeix el seu objectiu bàsic com a eina de transcripció per convertir-se en una imatge. 
 

Material de suport Enunciat de la pràctica. 
L'alumne podrà buscar referències a internet o consultar la bibliografia recomanada. 
 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

El lliurament es realitzarà mitjançant un “Memory Stick” o a través de la intranet, segons 
especifiqui el professor. En format PDF, RGB i vectoritzat. Arxiu Adobe Illustrator. 
 
Es valorarà l'ús de la tipografia i la jerarquització de la informació amb l'objectiu de 
representar d'una manera visual i clara el “timeline” dels desenvolupadors de videojocs 
triats. 
 
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 20% de 
la nota. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

• Jerarquitzar i adaptar la informació per convertir-la en una infografia. 
• Entendre la importància de la tipografia en el disseny i el seu ús com a element 

pictòric. 
• Aplicar i aprofundir en esquemes i reticles de composició clàssics. 

 
 

 
 

Títol de l’activitat 5: 
Con “Flowcharts” y a lo loco en el “Orbital Mystic Commander” 
(Contingut 5) 
 

Dedicació: 30h Grup petit/laboratori: 10h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 19h 

Descripció general  
Utilitzant els coneixements adquirits fins ara l'alumne haurà d'enfrontar-se a un treball 
habitual en el dia a dia d'un dissenyador gràfic al món dels videojocs: la creació d'una 
interfície gràfica sobre la base d'un “flowchart” definit al costat de l'àrea de disseny de 
mecàniques de joc. 
 
Per a això haurà d'organitzar, resumir i jerarquitzar la informació i dissenyar el camí 
interactuable que seguirà l'usuari des de la “main screen” fins a la “playable zone”. 
 
A més, utilitzant la geometria descriptiva i les eines que brinden programes com Adobe 
Photoshop o Adobe Illustrator aprofundirà en la creació d'icones / power-ups que afegirà al 
“flowchart” del joc. 
 

Material de suport Enunciat de la pràctica. 
L'alumne podrà buscar referències a internet o consultar la bibliografia recomanada. 
 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

L'alumne haurà de lliurar un “flowchart” elaborat de manera digital i diversos arxius JPG 
desenvolupats amb Adobe Photoshop RGB (72 DPI de resolució i 1080p x 1920p) que 
il·lustrin les diferents pantalles que ho conformen. 
 



 

El lliurament es realitzarà mitjançant un “Memory Stick” o a través de la intranet, segons 
especifiqui el professor. 
 
Es valorarà la línia gràfica (d'acord amb la identitat corporativa creada a l'activitat número 
2), la reutilització d’ assets gràfics per optimitzar la grandària en memòria, la correcta 
estructuració d'espais, grandàries i graus d'importància.  
 
Així mateix es tindrà en compte també el procés creatiu i la qualitat de l'acabat final que 
hauria de ser prou bona com per formar part d'un títol publicable. 
 
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 20% de 
la nota. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

• Organitzar, jerarquitzar i preparar un camí lògic d'interacció entre l'usuari i el 
sistema. 

• Utilitzar les lleis bàsiques de la usabilitat o poder recórrer a elles en cas de dubte. 
• Crear una proposta gràfica coherent i funcional respecte a l’imatge de marca 

establerta a l'Activitat 2. 
• Utilitzar els conceptes bàsics de la geometria descriptiva per dissenyar power-ups. 

 
 
 

 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La nota final del curs s’obtindrà de la següent ponderació: 

NFinal = 0,2 Pràctica 1 + 0,2 Pràctica 2 + 0,2 Pràctica 3 + 0,2 Pràctica 4 + 0,2 Pràctica 5 

Si en acabar el curs l’estudiant no ha obtingut una NFinal igual o superior a 5.0, podrà recuperar-la amb un treball 
addicional en les dates que determini el Cap d’estudis. 
 
 

 
Normes de realització de les activitats 

 
Les pràctiques (activitats 2,3,4 i 5) es realitzen individualment entre classe i el laboratori.  
La pràctica (activitat 1) es realitzarà en equip de cinc persones i es farà una presentació final oral a classe. 
 
L'alumne ha de portar amb si el material de dibuix indicat a principi de curs (fulls, llapis de diferents dureses, 
colors…) per tal de realitzar les diferents etapes de les proves (esbós, elaboració de mockups…) 
 
Durant les classes, l'alumne ha de portar el seu ordinador portàtil per avançar les diferents activitats 
proposades al llarg de l'assignatura. 
 
Les notes d'aquestes pràctiques no es podran recuperar. 
 
 

La metodologia docent que es vol implementar és la d’aprenentatge mitjançant exemples (learning by 
example). A teoria, grup gran, es fa una presentació i discussió de les activitats (1,2,3,4 i 5) que l’alumne 
desenvoluparà i fruit d’aquesta anàlisi, s’expliquen els conceptes més importants per tal d’assolir els objectius 
d’aprenentatge de l’assignatura. 

Metodologia docent 

Les activitats estan pensades perquè s’assoleixin els objectius de forma incremental, és a dir, en cada activitat 
es presenten i treballen aspectes nous que ens serviran en totes les activitats futures. 



 

 
 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
 
Graphic design: From the Origins to the Present Day 
 Author: Enric Satué  
 Publisher: Alianza Editorial Sa; 2 edition (October 26, 2012) 
 Language: Spanish 
 ISBN-10: 8420609501 
 
Smart Mobs: The Next Social Revolution 
 Howard Rheingold 
 Publisher: Basic Books; Reprint edition (October 14, 2003) 
 Language: English 
 ISBN-10: 0738208612 
 
Typo / Typography 
 Publisher: Konemann UK Ltd (March 1998) 
 Language: English 
 ISBN-10: 3895084735 
 
Complementària: 
 
Burn Your Portfolio: Stuff they don't teach you in design school, but should 
 Michael Janda 
 Publisher: New Riders; 1 edition (June 14, 2013) 
 Language: English 
 ISBN-10: 0321918681 
 
No Logo 
 Naomie Klein 
 Publisher: Picador; 10th Anniversary Edition edition (November 24, 2009) 
 Language: English 
 ISBN-10: 9780312429270 
 
 
 
Altres recursos: 
 
Adobe Color Wheel:  
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/ 
 
Free Stock Photos 
http://www.morguefile.com 
 
Icones i glyphos gratis 
http://glyphicons.com 
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