
Objectius

L’objectiu del taller és conèixer conceptes de disseny que hem de tenir 
en compte a l’hora de maquetar continguts, així com eines online que 
ens ajuden a dissenyar contingut gràfic per a documents, memòries 
corporatives, web o xarxes socials que gestionem. Veurem on aconse-
guir tipografies, icones, imatges, textures i altres recursos gratuïts per 
enriquir els nostres projectes.

Disseny i recursos  
en línia per produir 
contingut gràfic
31 de gener i 1 de febrer 2023

CURS PRESENCIAL



p
ro

g
ra

m
a

DISSENY I MAQUETACIÓ 

. Criteris de maquetació 

. Tips de disseny 

. La gamma cromàtica: creació de paletes de colors 

. Ús de tipografies 

EINES I RECURSOS GRATUÏTS 

. Eines d’edició d’imatges 

. Eines de maquetació 

. Obtenir recursos gratuïts: imatges, icones, il·lustracions, àudios 

. Com utilitzar els recursos gràfics 

CREACIÓ DE PROJECTES GRÀFICS 

. Exemples i inspiració per a continguts online i offline 

. Consells i recomanacions



Docent
Marta Aguiló Cuenca. Dissenyadora web i gràfica, apassionada per les eines 
2.0 i experta en presentacions corporatives. És formadora especialitzada en 
noves tecnologies, amb una àmplia experiència en Internet i en els possibili-
tats empresarials de les eines 2.0 aplicades a la gestió, el treball col·laboratiu 
i la promoció en la xarxa. Gestiona projectes en creació singular, estudi de 
disseny i màrqueting.

Lloc de realització
UPF-BSM (Barcelona School of Management). 
Universitat Pompeu Fabra.
Balmes, 134. Barcelona

Durada 
6 hores

Horari
de 10.00 a 13.30 hores, amb 30 minuts de pausa per sessió.

Destinataris
Personal de l’administració local que vulgui disposar de més eines i recursos 
gràfics senzills d’aplicar a l’hora de presentar continguts, documents i pro-
jectes.

Certificat
Es lliurarà un certificat d'assistència a les persones que acreditin la participació 
al 80% de les hores lectives de les dues sessions, i d'aprofitament si, a més, 
superen el curs.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 24 de gener de 2023. La inscripció és 
gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions es 
tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim 
nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les sol·licituds. La 
formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu al 
web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya




