
INFOGRAFIA II: 
PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ

· Dates i horaris: 12 de desembre, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h
· Durada: 8 hores
· Dirigit a: tots aquells que hagin cursat la primera part del curs d’Infografia i tota persona 

interessada en desenvolupar competències per implementar un projecte de creació d’infografia.
· Objectius: conèixer com jerarquitzar i representar la informació gràficament. Descobrir els 

principis de disseny i psicologia de la percepció. Identificar les passes clau en el procés de crear 
un projecte d’infografia. Aplicar les diferents etapes de creació d’una infografia en un projecte 
propi. Conèixer i practicar amb diverses eines al núvol que permeten treballar amb les dades 
d’una infografia i els seus elements. Creació d’un treball d’infografia pròpia tutoritzat pel docent.

· Preu: 165 ¤. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la CCIS.
· Col·laboració tècnica: Ignasi Alcalde Perea, col·laborador del Despatx Jordi Batalla. Grau 
Universitari en multimèdia i Màster universitari de societat de la informació i el coneixement. 
Consultor i formador en transformació digital i visualització de la informació.

El curs és teòric-pràctic. Es duran a terme diversos treballs parcials que permetin 
crear finalment una infografia pròpia de cada alumne. 

Treballem les parts d’una infografia 
- Ordenar els elements d’una infografia. 
- Elements clau que componen una infografia. 
- Conèixer com jerarquitzar i representar la informació gràficament. 
- Comprendre els principis del disseny i visualització de la informació.
- Descobrir els principis de disseny i psicologia de la percepció.

Eines per fer infografies amb components de dades 
- Tipus de gràfiques amb dades.
- Bones pràctiques i errades més comunes. 
- Mapes bàsics. 
- Treballem amb Infogram. 

Treballem un projecte d’infografia 
- Definició d’objectius, missatge i destinataris. 
- Treballar el mapa conceptual. 
- Gestió de les dades. 
- Dissenyar l’esborrany (estructura i composició) per crear impacte. 
- Creació de la infografia en la eina escollida. 

PROGRAMA

Pàg. 46
CURS 30

Curs subvencionat per:

Cada assistent haurà de dur un ordinador portàtil (no tablet). Es recomana, a més, 
l’ús de ratolí extern.


