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TFG. Lliurament final. Presentació projecte en format lliure. La marca

1. La marca actual:   Anàlisi de la problemàtica

Fotografia d’alumnes.

Exterior del centre educatiu des del carrer. 

Interior del Hall de l’entrada. Diversos elements mostren l’aplicació de la marca actual.

L’Institut Lluïsa Cura és un centre orientat a la Formació Profes-
sional amb més de cent anys d’història, que en l’actualitat depèn 
del Consorci d’Educació de Barcelona. 
L’equip directiu actual vol modernitzar el centre, i per aquest motiu 
ha recuperat la marca dissenyada fa 5 anys i l’ha implantada de 
nou amb un criteri gràfic poc clar i sense tenir en compte el des-
gast visual que comporta el pas del temps. 

Tant en l’exterior de l’entrada 
com en l’interior del hall es 
mostres diversos elements 
d’identificació del centre. 
Una placa externa mostra el 
nom de l’institut. 

Un cop s’accedeix a l’interior 
del Hall d’entrada, es visualit-
zen diversos elements gràfics 
amb una incorrecta aplicació 
de la marca. 

Diverses imatges d’estètica 
molt antiga decoren l’interior 
de l’edifici.

http://www.lluisacura.cat/
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TFG. Lliurament final. Presentació projecte en format lliure. La marca

2. Redisseny de la marca:  El procés de treball

De l’esbós a l’original digital.     

La marca actual del centre presenta greus 
problemes de cohesió gràfica.     

Es simplifica el símbol de la marca i es busca un tipus de lletra més modern.     

La proposta d’aquest projecte és aconseguir un redisseny de la 
marca adaptat als nous temps de l’institut, que aposti definitiva-
ment pel naming ECATBCN i trenqui amb la dualitat amb el nom 
Institut Lluisa Cura. Un cop aconseguit aquest objectiu, es crearà 
un manual corporatiu bàsic que reculli com elaborar el material de 
comunicació, ja sigui imprès com en línia.

Degut a la seva complexitat 
gràfica, la identitat corporativa 
del centre presenta problemes 
d’adaptació a diferents suports, 
tant físics com digitals.   

El logotip varia la seva tipo-
grafia i composició sense cap 
raó aparent. Es troba a faltar 
un document que reordeni la 
informació gràfica.  

Es comença a treballar en 
una nova imatge corporativa 
que mantingui l’essència de 
l’actual i millori els aspectes 
més febles de la marca.

http://www.lluisacura.cat/
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TFG. Lliurament final. Presentació projecte en format lliure. La marca

3. Manual d’identitat visual:  El disseny final de la marca i com aplicar-ho

Versió definitiva de la marca en color sobre retícula, format 
apaïsat/horitzontal. 

Versió definitiva de la marca en 
color, format alt/vertical.  

Aplicacions cromàtiques de la marca

Un cop s’ha passat de l’esbós 
a la versió digital de la marca, 
es presenten les seves versions 
definitives en color, b/n, nega-
tiu, etc. Això és el que s’entén 
com el manual d’identitat cor-
porativa i recull el que es pot 
fer i el que no es pot fer amb la 
identitat corporativa.

En aquestes dues imatges es 
mostra com s’ha d’aplicar la 
marca sobre diferents fons i 
quines versions incorrectes 
més comuns de la identitat 
s’han d’evitar per tal de no 
perjudicar-la.

És important disposar de 
diferents composicions de la 
marca, que contemplin la seva 
adaptació a diferents espais, 
on no sempre serà possible 
presentar la versió “oficial”.

Aplicacions incorrectes de la marca

Bibliografia
Chaves, N., (2010). 
La imagen corporativa, Teoría 
y práctica de la identificación 
institucional. Barcelona, España, 
Editorial Gustavo Gili Colección 
GG Diseño.

ECATBCN
Escola de Comerç· Administració
i Turisme de Barcelona
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ECATBCN
Escola de Comerç· Administració

i Turisme de Barcelona

EBCN ECATBCN
Escuela de Comercio· Administración
y Turismo de Barcelona

École de Commerce· Administration
et Tourisme de Barcelone

https://ggili.com/la-imagen-corporativa-libro-9788425220791.html
https://ggili.com/la-imagen-corporativa-libro-9788425220791.html
https://ggili.com/la-imagen-corporativa-libro-9788425220791.html
https://ggili.com/la-imagen-corporativa-libro-9788425220791.html
https://ggili.com/la-imagen-corporativa-libro-9788425220791.html
https://ggili.com/la-imagen-corporativa-libro-9788425220791.html
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TFG. Lliurament final. Presentació projecte en format lliure. Elements de comunicació gràfica

4. Propostes de disseny off-line:  El material de comunicació imprès de l’institut

Un cop definit el manual de la marca, s’estableix el procés de creativitat i disseny per a cadascuna de les peces gràfiques 
que el conformen. En aquest cas es mostra el procés de treball del flyer i la creativitat i aplicació fictícia del panell a paret.

Aquesta imatge mostra 
el treball de creativitat per 
al panell a paret la nova 
proposta de composició.

1) Esbós disseny inicial. 
Es la part que correspon a 
la creativitat del procés de 
treball, i per tant, la més 
important. S’inicia amb un 
layout o esbós en baixa 
resolució (ma alçada).

Imatge fictícia (mockup)
del disseny final aplicat
a un espai real de l’institut. 

3) Creació d’originals.
els dos passos previs ser-
veixen al dissenyador per a 
la creació de l’original que 
la seva producció posterior 
(impressió).

Bibliografia
Müller-Brockmann, J., (2018). 
Sistemas de retículas. Barcelona, España, 
Editorial Gustavo Gili Colección GG Diseño

2) Plantilla. 
A partir de l’esbós inicial 
s’elabora una plantilla que 
serveix com a guia per a 
incorporar contingut real.    

https://ggili.com/sistemas-de-reticulas-libro-9788425225147.html
https://ggili.com/sistemas-de-reticulas-libro-9788425225147.html
https://ggili.com/sistemas-de-reticulas-libro-9788425225147.html
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TFG. Lliurament final. Presentació projecte en format lliure. Revisió i actualització website institut

5. Estudi website actual:  Avaluació heurística i benchmarking

Bibliografia
Wiedemann J., (2009). 
Web Design: Navigation. Italia, Taschen

Webgrafia
Website binaria.com [en línia]. www.binaria.com 
[data de consulta: 14 de Maig de 2020]. Disponible en https://bina-
ria.com/ca/projectes/

El website actual de 
l’institut presenta errors de 
diferents tipus, com el de 
navegació, ja que es troben 
duplicitat de categories 
entre la barra de navegació 
local i els temes d’accés 
directe.

El lloc web de Jesuïtes el 
Clot, destaca tant per la 
seva proposta gràfica com 
pel seu contingut. 

És un lloc web amb pocs 
recursos multimèdia, nivell 
gràfic molt pla i repetitiu i 
visualment és molt pobre.   

El sistema de navegació del 
site dels Jesuïtes el Clot 
és clar i net, permet l’accés 
directe a la informació local 
de cada categoria sense 
submenús. Molt pràctic. 

Amb l’objectiu de detectar els errors del lloc web actual, s’ha de 
dur a terme una avaluació heurística del site que determini els 
errors del lloc web de l’institut.
En la mateixa línia és important fer una tria de decisions correctes 
dels llocs web de centres formatius similars, és el que es coneix 
com benchmarking o selecció de bones pràctiques. 

https://www.amazon.com/Web-Design-Navigation-Julius-Wiedemann/dp/3836504960
https://www.amazon.com/Web-Design-Navigation-Julius-Wiedemann/dp/3836504960
https://www.ediciones-eni.com/libro/responsive-web-design-disenos-y-cuadriculas-tecnicas-modernas-de-diseno-web-2-edicion-9782409009051
https://binaria.com/ca/projectes/
https://binaria.com/ca/projectes/
https://binaria.com/ca/projectes/
http://www.formacioprofessional.com/programes/cerca/estudis/13
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TFG. Lliurament final. Presentació projecte en format lliure. Revisió i actualització website institut

6. Disseny pàgina home lloc web:  Proposta gràfica de la pàgina principal de l’ECATBCN

Esquemes o wireframes 
en baixa i alta resolució 
corresponents a les plan-
tilles de la versió escriptori 
del home de l’institut. 
En el procés de treball 
d’un lloc web s’ha de pre-
veure on s’ubicarà cada 
element abans de fer-ho 
amb contingut real.   Esquemes o wireframes en 

baixa i alta resolució corres-
ponents al disseny de la 
versió escriptori del home 
de l’institut. En aquest cas 
ja s’ha treballat amb contin-
gut real d’imatges, gràfics 
i textos i el resultat visual 
s’aproxima molt al lloc web 
verdader.   

La proposta de disseny del nou lloc web de 
l’ECAT-BCN aposta per treure les especiali-
tats Comerç, Administració i Turisme dels 
complexos submenús de l’oferta formativa, i 
donar-les entitat pròpia a la barra de nave-
gació global, amb l’objectiu d’aconseguir una 
experiència d’usuari més satisfactòria.   

Bibliografia
Aubry C., (2017). 
Responsive Web Design, diseños y cuadrículas. Técnicas 
modernas de diseño web. Madrid, España, Ediciones Eni

Webgrafia
Website vasava.es [en línia]. www.vasava.es 
[data de consulta: 12 de Maig de 2020]. Disponible en https://www.
vasava.es/portfolio/diseno-y-desarrollo-interactivo

https://www.ediciones-eni.com/libro/responsive-web-design-disenos-y-cuadriculas-tecnicas-modernas-de-diseno-web-2-edicion-9782409009051
https://www.ediciones-eni.com/libro/responsive-web-design-disenos-y-cuadriculas-tecnicas-modernas-de-diseno-web-2-edicion-9782409009051
https://www.ediciones-eni.com/libro/responsive-web-design-disenos-y-cuadriculas-tecnicas-modernas-de-diseno-web-2-edicion-9782409009051
https://www.vasava.es/portfolio/diseno-y-desarrollo-interactivo
https://www.vasava.es/portfolio/diseno-y-desarrollo-interactivo
https://www.vasava.es/portfolio/diseno-y-desarrollo-interactivo


9

TFG. Lliurament final. Presentació projecte en format lliure. Revisió i actualització website institut

7. Disseny pàgines web CAT:  Proposta gràfica de les pàgines de Comerç, Administració i Turisme

Bibliografia
Kaushik A., (2010). 
Analítica web 2.0. El arte de analizar resultados 
y la ciencia de centrarse en el cliente.
Barcelona, España. Grupo Planeta.

Webgrafia
Website estudioka.es [en línia]. www.estudioka.es 
[data de consulta: 15 de Maig de 2020]. Disponible en 
https://estudioka.es/diseno-web/diseno-web-a-medida/

Pàgina web Comerç

Pàgina web Administració

Pàgina web Turisme

https://www.planetadelibros.com/libro-analitica-web-20/49077
https://www.planetadelibros.com/libro-analitica-web-20/49077
https://www.planetadelibros.com/libro-analitica-web-20/49077
https://www.planetadelibros.com/libro-analitica-web-20/49077
https://estudioka.es/diseno-web/diseno-web-a-medida/
https://estudioka.es/diseno-web/diseno-web-a-medida/
https://estudioka.es/diseno-web/diseno-web-a-medida/
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TFG. Lliurament final. Presentació projecte en format lliure. Revisió i actualització website institut

8. Ficticis (mockups)

Bibliografia
Amaral F., Gimeno D, (2010). 
Evolución, tendencias y modelos en el diseño 
de webs de notícias.
Barcelona, España. Editorial Sol90 media.

Webgrafia
Website estudioka.es [en línia]. www.estudioka.es 
[data de consulta: 15 de Maig de 2020]. Disponible en 
https://estudioka.es/diseno-web/diseno-web-a-medida/

Website versió escriptori

Website versió tauleta

Website versió mòbil

https://www.laie.es/es/libro/evolucion-tendencias-y-modelos-en-el-diseno-de-webs-de-noticias/9788498993684/673110
https://www.laie.es/es/libro/evolucion-tendencias-y-modelos-en-el-diseno-de-webs-de-noticias/9788498993684/673110
https://www.laie.es/es/libro/evolucion-tendencias-y-modelos-en-el-diseno-de-webs-de-noticias/9788498993684/673110
https://www.laie.es/es/libro/evolucion-tendencias-y-modelos-en-el-diseno-de-webs-de-noticias/9788498993684/673110
https://estudioka.es/que-es-un-mock-up/
https://estudioka.es/que-es-un-mock-up/
https://estudioka.es/que-es-un-mock-up/
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