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PROJECTES DE DISSENY GRÀFIC 3 

 

Especialitat: Gràfic 

Tipus: Formació Obligatòria 

Crèdits ECTS: 8 

Semestre: 5S 

Matèria: Projectes de disseny gràfic 

Idioma en què s’imparteix: cat / cast 

 

 

 

Presentació de l’assignatura 

A l’assignatura Projectes de disseny gràfic 3 es desenvoluparan projectes emmarcats dins l’àmbit del 

disseny editorial, el disseny d’identitat visual i el disseny de sistemes de senyalística. Tanmateix, cal 

considerar que els límits entre les diverses especialitats són sovint difosos i, per això, molt sovint es 

treballaran propostes de disseny en les quals s’interrelacionin diferents àmbits del disseny gràfic. 

Pel que fa al disseny editorial i el disseny d’identitat visual, atès que ja s’ha fet una introducció en aquests 

àmbits en el curs anterior, es desenvoluparan projectes més complexos a nivell conceptual, funcional i 

tecnicoproductiu. Dins l'àmbit del disseny editorial, com a novetat respecte al curs anterior, hi haurà també 

una aproximació al disseny de productes editorials en suport digital. 

En el disseny de senyalística, l'aportació del disseny gràfic fa comprensible un espai a l'usuari, alhora que li 

confereix identitat. Un bon estudi de l'espai, dels fluxos d'ús i de les tipologies d'informació a transmetre a 

l'usuari són la base d'aquests projectes. El sistema ha de contemplar el disseny dels elements bàsics 

(tipografies, pictogrames, codis de color, materials...), i les seves combinacions i distribucions en l'espai per 

a una implantació eficient. Ha de preveure les solucions tècniques que facin possible la seva instal·lació. 

Es treballarà sempre a partir de projectes concrets que poden variar pel que fa a nombre i complexitat. Està 

previst un mínim de quatre projectes, que es desenvoluparan seguint la pauta establerta dins la matèria 

Projectes. També es contempla la possibilitat de treballar projectes complexos que englobin més d'una de 

les especialitats del disseny que es treballen en l'assignatura. 


