
 

 

 

 

PROCESSOS EDITORIALS: 

MAQUETACIÓ DE LLIBRES, 

REVISTES I FULLETOS 

 

Informació general de l’assignatura 

Denominació PROCESSOS EDITORIALS: 
MAQUETACIÓ DE LLIBRES, REVISTES 
I FULLETONS 

Nombre de crèdits 

ECTS 

3 ECTS 

Coordinació FRANCESC CATALÀ ALÒS 

Departament/s EDICIONS I PUBLICACIONS 

Idioma d’impartició CATALÀ 

Professorat CATALÀ ALÒS, FRANCESC 

GUIA 
DOCENT 



Objectius acadèmics de l’assignatura 

1. En aquesta assignatura tractarem sobre els diferents procés-
sos editorials. Començarem pels conceptes més bàsics i 
inicials de la maquetació i formatació de textos, per anar 
assolint els diversos estadis pels que passa un original fins la 
seua publicació. Els formats resultants podran ser destinats 
tant a la impressió en paper com al format electrònic (PDF 
interactiu). D’aquesta manera partint d’un original arriba-
rem a donar format a un llibre de poesia o relat breu, una 
petita revista i un fulletó o cartell. 

 

Continguts fonamentals de l’assignatura 

Aprenentatge dels processos editorials. 

1. Amb les eines de què disposem a l’aula formatarem els di-
versos textos de cada pràctica i anirem passant per cada 
estadi que un procés editorial demana. Revisió del text, for-
matació, inserció d’imatges, gràfics, etc., fins arribar al pro-
ducte final que podrà ser enviat a imprimir o generar un 
arxiu electrònic en PDF per llegir-lo en pantalla. 

2. Per aquestes tasques emprarem programes de tractament de 
textos i maquetació del paquet Microsoft Office com el Word 
i el Publisher. També coneixerem programari lliure de trac-
tament d’imatges com el Gimp, de tractament de dibuixos 
vectoritzats com el Inkscape i de maquetació de textos com 
l’Scribus. 

 

Eixos metodològics de l’assignatura 

El plantejament de l’assignatura és pràctic, amb continguts teòrics 
puntuals, aplicats als exercicis realitzats durant el curs. 

 

 



Sistema d’avaluació 

Assistència: 15 % 

Realització de les pràctiques i participació a l’aula: 85 % 

 

Bibliografia i recursos d’informació 

BADIA, J., BRUGAROLES, N., TORNÉ, R., I FARGAS, X. (1997) El llibre de la 
llengua catalana. Barcelona: Edicions Castellnou. 

MARTÍNEZ DE SOUSA, JOSÉ. (2005) Manual de edición y autoedición. 
Madrid: Editorial Piramide. 

MESTRES, JOSEP M.; COSTA, JOAN; OLIVA, MIREIA I FITÉ, RICARD. (2007) 
Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. En línia. 

https://estil.llocs.iec.cat/ 

POLO PUJADAS, M. (2011) Creación y gestión de proyectos editoriales 
en el siglo XXI. Del papel a la era digital. Castilla-La Mancha: 
Ediciones de Castilla-La Mancha, Editorial Universidad de 
Cantabria, Edicions Universitat de les Illes Balears. 

 

Recursos on-line 

A més del programari lliure, emprarem tots els recursos que ens 
pugui aportar la xarxa internet. 


