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1. COMPETÈNCIA GENERAL

Desenvolupar projectes gràfics a partir de les especificacions inicials.
Elaborant esbossos, seleccionant i adequant color, imatges i fonts tipogràfiques.
Creant elements gràfics, maquetes i arts finals.

• Desenvolupar projectes de productes gràfics amb Photoshop, Illustrator i InDesign. 
• Tractar imatges i crear elements gràfics amb els paràmetres de gestió del color adequats
• Compondre elements gràfics, imatges i textos segons la teoria de l’arquitectura tipogràfica 

i la maquetació
• Preparar i verificar arts finals         

   

2. OBJECTIUS GENERALS

1. Usar correctament i amb certa destresa els estris o eines i la terminologia específica del 
dibuix digital

2. Apreciar la importància de l’acabat, la correcció, l’exactitud i la presentació del dibuix.
3. Interessar-se per les noves tecnologies i els programes de disseny, gaudint amb seva 

utilització i valorant les seves possibilitats en la realització dels treballs finals.
4. Desenvolupar destreses i habilitats que permeten expressar amb precisió, claredat i ob-

jectivitat solucions gràfiques.
5. La imatge com a element de comunicació.
6. Reconeixement dels elements bàsics del disseny
7. Tipografies bàsiques. Estudi de tipografies. Reconeixement de diferents tipus i grups de 

tipus. Relació text-imatge.
8. Distingir les característiques expressives del cartell com a mitjà de comunicació.

Ajuntament de Torres de Segre
Regidoria de Cultura



3. PROJECTES

Ès realitzaran diferents projectes adecuats amb la temporalització de l’any.
Amb tots els coneixements adquirits durant el curs amb els programes informàtics, 
Photoshop, Illustrator i InDesign.         
   

4. A tenir en compte

1. El resultat final de conjunt i la impressió visual d’acord amb l’estètica del conjunt.
2. L’interès demostrat en la forma de realitzar el treball a classe.
3. La cura i la neteja en la presentació i acabat de la mateixa.
4. Les tècniques particulars emprades.
5. La creativitat i la solució de la feina d’acord amb idees pròpies.
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5. Per a quins alumnes

Per a joves a partir de 12 anys         
   

6. Preu activitat

50 € (mensuals) amb un màxim de 10/12 alumnes
mínim 6 alumnes

7. Material informàtic

Es necessari que cada alumne porti el seu ordinador portàtil + ratolí
(Tauleta no s’aconsella, perquè no es pot manejar bé)

8. Horari

dimarts de 17 a 18,30 (1,5 h a la setmana)

9. Espai

Sala anex del poliesportiu de Torres de Segre

10. Inscripcions

M. 692 691 606 (Núria)
Data màx. Divendres 15 d’octubre
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