
DISSENY D’UN  

CARTELL PUBLICITARI



És una de les millors eines de comunicació que existeixen 

per transmetre missatges. 

QUÈ ÉS EL  CARTELL PUBLICITARI?   

L’OBJECTIU PRINCIPAL és 

-Informar 
-Fer publicitat 
-Convèncer d’alguna cosa 

S'utilitza per difondre 

informació amb un 

propòsit 

determinat... 



Informatius, 
anunciadors 

d’esdeveniments

Formatius o de 

conscienciació

Comercials

Segons la seva finalitat, els cartells publicitaris poden 

ser...



PARTS D’UN  CARTELL PUBLICITARI   

TITOL

Aquesta ha de ser la part textual que més destaqui i ha de ser 

ben cridaner, ja que aquí és on es presenta el producte o 
l'activitat.  

La frase ha de ser curta, amb un color i mida que cridi 
l'atenció.

Dibuix, imatge 
o il·lustració

Aquesta part ajuda a optimitzar molt el propòsit del cartell. La 

seva grandària o escala de proporció ha de ser pensat tenint en 

compte l'estructura del contingut del cartell.  Pot realitzar-se amb 
certs programes de disseny, o poden ser fotos i dibuixos

SLOGAN

TEXT
És una frase breu i clara sobre les característiques del servei o 
producte. 

És la frase del cartell amb la qual s'aconsegueix transmetre la 
mateixa idea de la imatge. Aquesta ha de fusionar-se amb la 

imatge per formar un tot.



TITOL

il·lustració, 
Imatge 

SLOGAN

LOGOS 
empreses o 
institucions 
implicades



A L’HORA DE DISSENYAR EL TEU 

CARTELL PUBLICITARI 
         

 HAS DE TENIR EN COMPTE… 



1. PENSA MOLT BÉ EL TEU MISSATGE 

 

És essencial respondre a aquestes qüestions abans de realitzar el teu cartell. 
  

Així que prèviament, pensa sempre quin és el missatge que vols transmetre i quin 
és el teu objectiu. 

Quin és l’objectiu primordial? 

Què vols transmetre? 

Com ho vols transmetre? 



2. DIRIGEIX-TE AL TEU PUBLIC OBJECTIU 

Has de conèixer i tenir en compte el públic a qui et dirigeixes. 
No és el mateix realitzar un cartell per captar l’atenció dels nins, dels estudiants o dels adults. Tots 

ells tenen coses en comú, però el llenguatge i la manera de captar el seu interès canvia. 

   



3.  SIMPLIFICA 

Simplifica al màxim el teu missatge perquè arribi de la manera més directa 

possible. 



4. UTILITZA IMATGES D’IMPACTE 

La imatge és el que atrau més al públic i ha de compondre la major part del 

teu cartell. Per això la imatge que seleccionis ha de causar impacte i ser acorda 

amb el que vulguis transmetre (el missatge i el marca). 



5. CUIDA LA TIPOGRAFIA 

La tipografia d'un anunci ha de ser, abans de res, llegible. Això també implica 

una mida adequada i un ús correcte de majúscules i minúscules.  

- L'opció més recomanable és optar per una font clara, en grans dimensions i si pot ser en 

negreta. 

- Limita't a fer servir tres o menys fonts.  



6. CUIDA LA TEVA ORTOGRAFIA 

     Dóna molt mala imatge que el teu cartell contengui errors gramaticals o 

ortogràfics, però passa. De vegades, per falta de coneixement i en altres, 

per distracció. Per evitar-ho, demana-li a un amic que revisi el teu cartell 

per si de cas;)



ÉS HORA DE POSAR EN MARXA LES TEVES  HABILITATS 

COMUNICATIVES… 

….I LA TEVA CREATIVITAT!!!



RÚBRICA PÒSTER

Indicador 3 (Excel·lent) 2 (Bé) 1 (Regular) 0

Creativitat i originalitat 
 de disseny del póster

Han desenvolupat una idea 
molt original i plena 
d’elements creatius

Han desenvolupat una idea 
molt original però els 

elements creatius no s’han 
sabut plasmar o viceversa

idea poc original i poc 
creativa

Idea no original

Confecció i materials Neteja  en els acabats i 
destresa a la confecció. 

Els materials són els 
adequats i compleix amb 

tots els requisits del format i 
qualitat d’imatge

Li falta neteja en els acabats i 
poca destresa en la 

confecció. 
Els materials no són  els 
adequats. I viceversa. No 

compleix amb algun requisit 
de format i qualitat d’imatge.

Li falta neteja en els 
acabats i poca 
destresa en la 

confecció. A més a 
més 

els materials no són 
 els adequats.No 

compleix amb cap 
requisit de format i 

imatge.

No entrega del póster

Informació i imatge del 
póster

La imatge i la Informació 
estan molt bé lligades amb 
l’objectiu de la campanya

La imatge i la informació no 
estan molt bé lligades amb 
l’objectiu de la campanya

La imatge i/o la 
Informació no estan 

lligades amb 
l’objectiu de la 

campanya.

La imatge i/o la 
Informació no 

apareixen al póster

Ortografia No hi ha faltes d'ortografia ni 
errades gramaticals

Presenta 2 o menys faltes 
d'ortografia o errades 

gramaticals

Presenta 3 faltes 
d'ortografia o errades 

gramaticals

Presenta més de 3 
errades gramaticals


