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INFOGRAFIA:  

Aprèn a representar gràficament la informació 

 

Objectiu 

La infografia és una representació més visual que els propis textos en la 
qual intervenen descripcions, narracions o interpretacions presentades de 
manera gràfica, normalment figurativa. Neix com un mitjà de transmetre 
informació i coneixement de forma gràfica i s'ha convertit en la millor forma 
de mostrar dades de manera ordenada, creativa i molt visual. Avui en dia 
trobem infografies de tots els colors i gustos, encara que són les 
relacionades amb els mitjans socials les que es fan servir de manera 
habitual. 

Com començar a fer la meva pròpia infografia? Hi ha algun tipus d'índex o 
pla? Quines eines puc fer servir per crear infografies efectives? En aquest 
curs tractarem de donar resposta a totes aquestes preguntes. 

Perfil del participant 

Aquest curs està dirigit a persones interessades en desenvolupar 
competències per transformar informació semàntica o textual en informació 
gràfica e infogràfica. 

Temari : 

Introducció 

• Què és una infografia ? 

• Com són les infografies que s'estan utilitzant avui en dia ? 

• Exemples de bones Infografies 

• Com utilitzar la infografia com una eina de màrqueting digital 

Estils d'Infografies 

• Infografia de Diagrama 

• Infografia de Procés 

• Infografia de Gràfic 

• Infografia de Cronograma 

• Les millors pràctiques per a la presentació de dades 
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La definició dels objectius 

• Quina és la meva audiència? 

• Avaluació de les dades que tenim 

• Recerca de la història dins de les dades 

 

Treballem amb el contingut 

• Quin és el missatge central que la Infografia ha de comunicar ? • Selecció 
de dades per comunicar el seu missatge ( s ) ? 

• L'ús de les estadístiques i els fets 

• Quan el menys text és més 

 

El disseny 

• Simplicitat i claredat 

• Elecció dels gràfics 

• Color i percepció 

• Presentar el missatge en forma de gràfics , textos i estadístiques  

• L’esbós de la Infografia 

 

Informació complementària 

Durada: 12 hores(4h x 3 ) Número màxim de pax: 15 

Forma de treball 

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

1. Cercar infografia bona / dolenta , raons. 

2. Cercar infografia bona /dolenta  de cada tipus. 

3. Crear mapa mental de la seva pròpia infografia   

4. Esborrany a mà de la infografia  

5.         Treball infogràfic 

 

 

Què aconseguiran els participants amb el curs? 

• Bases per una bona infografia 

• Identificar les característiques bàsiques del procés de creació 

• Conjunt d’eines gratuïtes per a la creació d’infografies. 

 

Bio 

Ignasi Alcalde 

• Grau Universitari en Multimèdia, 

• Màster universitari de Societat de la Informació i el Coneixement. 

Consultor i formador en competències digitals, gestió de la informació, 
innovació, gestió de coneixement i aprenentatge. 

• Consultor docent en UOC (Universitat Oberta de Catalunya) 

• Consultor docent a UNIR (Universitat Internacional de la Rioja) 

• Docent sobre Col•laboració i Empresa a Barcelona Activa i Diputació de 
Barcelona 

Han confiat en els meus serveis clients com: UPF, CEJFE ,INSA ,UDG ,UOC 
Business School, Diputació de Barcelona, SOC, Ajuntament de Barcelona 
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Pressupost:  

 

NIF: 43. 424.175Z 

Preu: 1500 € ( inclou, impostos, materials i despeses de transport) 

Aquest pressupost serà vàlid fins al 31 de desembre de 2016           

 


