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QUÈ HE DE FER ABANS?
•Què vol dir? És un full de grans dimensions que serveix per informar o anunciar algun 
producte. Hi ha diferents tipus de cartells: els informatius i els publicitaris.

- CARTELL INFORMATIU: dóna a conèixer alguna informació , ja sigui lúdica , 
cívica, cultural,... Normalment aquest tipus de cartell anuncia les hores i els dies 
de l’activitat organitzada.

- CARTELL PUBLICITARI: Té com a objectiu incitar al consumidor a comprar 
uns  productes. El cartell publicitari consta de dues parts ben diferenciades: 

l’eslògan, que és una frase curta sobre el que s’anuncia, i la imatge , que té relació amb 
el fet o producte que s’anuncia.

•Mira un cartell dels exemples i l’analitzem

•Omple la següent graella i et servirà per fer el teu cartell.

Vols que tingui la mateixa importància la imatge que el 
text?

Hi vols posar imatge? Quina?

Quin missatge vols transmetre?

A qui va adreçat?

Quin n’és l’objectiu?

EL CARTELL



QUÈ HE DE FER DURANT?
En el disseny d’un cartell cal tenir present:

El contingut: la informació que transmet ha de ser breu i precisa.

La presentació : la disposició del text i el tipus de lletra han de 
permetre que el cartell es llegeixi a una certa distància. Ha de cridar 
l’atenció de la gent que passa per davant.

La col.locació: s’acostuma a penjar en un lloc on tothom el pugui 
veure.

EN TOTS ELS CARTELLS PODEM TROBAR:EN TOTS ELS CARTELLS PODEM TROBAR:

- Un dibuix o una fotografia que té relació amb el que 
volem dir.

- Una frase curta que diu què cal fer o què s’hi 
anuncia.

- Unes lletres grosses i clares d’un color que es vegi bé.



Una petita ajuda?

1.- No busquis lletres molt ornamentades que dificultin la lectura:

- la lletra de pal : indica actualitat, dinamisme, 
mecanisme, força,.. És funcional i fàcil de llegir.

- La lletra romana: Expressa sobrietat, art, classicisme, 
solemnitat,...

-La La lletra negralletra negra:: És indÉs indicada picada per resser ressaltaltar el podar el poder, la er, la 
força,força,... O alguna c... O alguna cosa dosa de molta importància.e molta importància.

-- La lletra cursiLa lletra cursivava:: IdeaIdea de dinde dinamisme, velocitatamisme, velocitat, , 
movimemovimentnt,...,...

-- LLA CA CURSIVA MURSIVA MAJÚSCULAAJÚSCULA: : És símbol de dinamisÉs símbol de dinamisme.me.

-- LA LA LLELLETRA MAJÚSTRA MAJÚSCULACULA: es fa servir en titulars, : es fa servir en titulars, 
encapçalaencapçalaments, .ments, ...o..o per a ressaltper a ressaltar una ar una partpart ddel text. Lel text. La a 
sseva leva lectuectura éra és més s més difidificul que lcul que la de lletres mia de lletres minúscules.núscules.



Una petita ajuda?
L’ESPAI : L’espai en un cartell és important perquè permet 
controlar diferents posicions per a donar més o menys 
importància als diferents elements (endavant/darrera) i a més 
pot tenir també una finalitat estètica.

EL COLOR: És molt imporant el color que hi posem. Aquest 
està en funció del que es vol posar. Si el cartell és de festa s’ha 
de posar colors que facin festa; si és cultural, colors que 
ressaltin els aspectes culturals del cartell,...

El vermell: és el més excitant.

El blau: un color reservat.

El verd: és reservat i esplendorós . És el color de l’esperança

El groc: irradia sempre en tot lloc.

El taronja: és el foc, festa, plaer,..

El violeta: és absència de tensió.

El blanc: és la llum, inocència, pau, estabilitat, calma, armonia.

El negre: és l’oposat a la llum, el color de la tristesa, separació, nit, ansietat.

El gris: és el color que tot ho iguala, també desconsol, avorriment, desànim. 



















QUÈ HE DE FER DESPRÉS?

AUTOCORRECCIÓ DEL CARTELL

1.- Has seguit les indicacions que t’han donat?

2.- Comprova si el teu text segueix l’estructura 
marcada.

3.- Has fet faltes d’ortografia? (...) 

Torna a repassar-ho.

4.- La presentació del text és acurada? (lletra, 
marges, títols, puntuació,...)

5.- Estàs content amb el resultat final?
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