
 

INICI

Explicació del 
briefing

Detectar 
necessitats 
formatives

Activitat 
realitzada 

entre tota la 
classe

Elaborar 
contrabriefing

Respon a 
les necessitats 

del client?

Seguir 
modificant 

contrabriefing

No

Si

A

B

Planificar fase 
estrategia

Elaborar 
diagrama de 

flux

Elaborar 
diagrama 
de GANTT

Cercar 
documentació del 

treball

Tenim la info 
necessaria de tots 

els aspectes?

Seguir buscant 
la informació 
necessaria

No

Si
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Fase creativa

Utilizar la técnica del 
brainstorming per 

generar idees en grup 

Haurem de fer dos 
mapes mentals, un 

per el naming, i un per 
saber el que volem 
transmetre amb la 

nostra marca

A partir dels 
brainstormings, 

seleccionar el naming 

Fer esbossos de 
diferents alternatives per 

la nostra marca 
individualment

Es 
entenedor, 

i representa la 
idea que es vol 

transmetre?

Pensar un 
altre, o 

modificar el 
naming

No

Si

Crear un vídeo amb les 
diferents propostes 

dels membres del grup
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A

B

El vídeo  
relaciona 

correctament la part 
conceptual i la 

part formal?

Seguir 
modificant el 

vídeo

No

Si

Avaluació activitat 1 
de la Marca

Fi activitat 1

Corregir els posibles 
errors que hem tingut 

a la planificació

Dedicir quina 
alternativa 

desenvolupar de la 
fase creativa

Construir reticula amb 
les proporcions 

correctes
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El prototip te 
relacions entre els 

elements, i correctes 
proporcions?

Pensar un 
altre, o 

modificar el 
naming

No

Si

Avaluació activitat 2 de 
la Marca

Fi activitat 2

Tornar a revisar la 
planificació per 
corregir errors i 

desviacions

Creació del manual de 
la marca

Serà 
imprescindible la 
col·laboració de 
tots els membres 

de l’equip

A

B

El manual 
cumpleix amb la 

estructura mínima, i l’art 
final els 

paràmetres?

Modificar fins 
arribar a la 
estructura i 
paràmetres 

indicats

No

Si

Creació de l’art final

Preparar document 
per presentar el 

projecte

El tema de la 
presentació ha de 
ser: Sorprèn-me, 

convenç-me

Avaluació activitat 3 de 
la Marca

Començem l’activitat 
de crear un pack per el 

nostre producte

Pag 4



 

Presentar la maqueta
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Explicació del briefing

Elaborar el 
contrabriefing 

B

Cercar documentació 
estructural per al nostre 

producte

Desenvolupar cadascú 
del grup una proposta 

estructural

Avaluació de l’activitat 
1 del pack

Respon a 
les necessitats 

del client?

Seguir 
modificant 

contrabriefing

No

Si

A

Elaborar la planificació 
de l’activitat del pack 

Crear un prototip 
estructural

Correspon a 
les necessitats del 

producte?

Modificar el 
prototip 

estructual

No

Si

Avaluació de l’activitat 
2 del pack

Imprimir la maqueta 
final del producte
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A

Pag 4

Avaluació de l’activitat 
3 del pack

Començem la fase per 
la creació del vestit del 

pack

Elaborem la 
planificació per crear la 

part gràfica del pack

Cerquem 
documentació gràfica 

Desenvolupem 
cadascú del grup una 
idea per el vestit del 

pack

Avaluar l’activitat 1 del 
vestit del pack

B

Corregim els errors que 
ha pogut haber en la 

planificació

Elaborar el gràfic del 
prototip estructural

Preparar el vestit per 
l’impressió al pack

El vestit 
transmet el 

concepte que volem 
transmetre?

Modificar el 
vestit

No

Avaluació de l’activitat 
2 del pack

Pag 6

Si

Impressió del vestit al 
pack
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Crear art final i la 
maqueta final

L’art final 
cumpleix amb tots 
els paràmetres?

Modificar art 
final

No

Si

Presentar la maqueta 
final amb el vestit 

imprès

Avaluar l’activitat 3 del 
vestit del pack

Començem l’activitat 
per crear el manual 

d’instruccions del logo

Elaborar la planificació 
per crear el manual 
d’instruccions del 

producte

A

B

Cercar documentació 
necessaria 

Desenvolupar idees 
entre cadascú del grup  

Avaluar l’activitat 1 del 
manual d’instruccions

Revisar la planificació 
per si ha hagut una 

desviació

Crear el manual 
d’instruccions 

Son 
instruccions útils per 

el producte?

Modificar 
instruccions

No
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Crear art final i 
maqueta del manual 

d’instruccions

L’art final 
cumpleix amb tots 

els paràmetres?

Modificar art 
final

No

Si

Presentar manual 
d’instruccions

Avaluar l’activitat 3 del 
manual d’instruccions

Avaluar l’activitat 2 del 
manual d’instruccions

Començem l’activitat 
del vídeo

A

B

Elaborar planificació 
per l’activitat del vídeo

Cercar documentació 
necessaria

Desenvolupar cadascú 
una proposta per el 

guió del vídeo

Avaluar l’activitat 1 del 
vídeo

Corregir algun error o 
alguna desviació de la 

planificació

Crear un guió i 
storyboard del vídeo
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Es un 
guió que 

transmet el 
concepte i la utilitat 

del producte?

Modificar 
guió

No

Si

Avaluar l’activitat 2 del 
vídeo

Produir el vídeo i fer 
el montatge

Utilitzarem el 
programa After 

Effects

Presentar el vídeo

Avaluar l’activitat 3 del 
vídeo

FI


