


CONFID
UNLOCKED!

Projecte per ajudar en la 
comunicació al petit comerç 
de L’Hospitalet de Llobregat 
durant el confinament.



Què és aquest projecte?
Els alumnes del CFGS de Publicitat i Màrqueting de l’Institut Provençana volen ajudar a un dels sectors 
més afectats pel confinament: el petit comerç.

Per fer-ho, treballaran la comunicació de petits establiments reals. 

El projecte s’emmarca dins del mòdul de Disseny i Elaboració de Material de Comunicació.  Ens oferim 
per realitzar tasques com per exemple:

● Creació de posts per a xarxes socials
● Redacció d’eslògans publicitaris
● Creació d’espots publicitaris (amb imatges d’arxiu)
● Redacció de comunicats
● Creació d’un mini-site web

Els alumnes dissenyaran la campanya en funció de les necessitats del client.



COM SÉ SI SÓC UN PETIT 
COMERÇ?

● Un petit comerç és un espai físic, local o 
botiga en què es transmeten béns i serveis 
amb l’objectiu d’obtenir-ne beneficis.

● El propietari sol ser una persona física, que 
treballa de forma autònoma, en un local de 
dimensions petites i té cap o poc personal a 
càrrec.



Si ets propietari d’un petit comerç i 
vols participar en el projecte, només 

has d’omplir el formulari adjunt!

CLICA AQUÍ PER ACCEDIR AL 
FORMULARI

OK!

https://forms.gle/wFCR4d9q1mDyAWTo8
https://forms.gle/wFCR4d9q1mDyAWTo8


COM FUNCIONA?

Omple el formulari adjunt:
FORMULARI

Juntament amb el client i 
el professor, els alumnes 
realitzaran el material de 

comunicació.

Haurem d’escollir a 
quins projectes 
podem arribar.

Envia la teva 
proposta

Realització 
de campanya

Selecció de 
sol·licituds

El client podrà utilitzar 
de manera gratuïta el 

material creat. 

Entrega01
02

03
04

https://forms.gle/wFCR4d9q1mDyAWTo8


I QUAN POT COMENÇAR 
LA CAMPANYA?



ELS ALUMNES S’ESTAN 
PREPARANT

Tenim temps fins el 14 d’abril 
per seleccionar projectes

● Omplir formulari
● Seleccionar comerços

● Preparar el Briefing per als alumnes



QUAN TINDRÉ 
EL MATERIAL 
DISPONIBLE?



TENIM 3 DATES D’ENTREGA

1. Idea

2. Recerca 
i proposta

3. 
Execució i 
entrega 
final12 de maig

21 d’abril

28 d’abril



NO ESTAREU SOLS

Client

Professor

Alumnes

Rebrà actualitzacions 
regulars i donarà 
feedback als alumnes

Donarà suport al treball 
dels alumnes i revisarà 

les feines

Tindran un calendari 
d’entregues i l’ajuda del 

professor



CONSIDERACIONS:

● Aquest projecte és sense ànim de lucre.
● Els alumnes no són professionals, són 

estudiants.
● Les dates d’entrega són les marcades 

pel professor. Han de ser iguals per a 
tots els alumnes.

● En cap cas s’exigirà la publicació dels 
materials als petits establiments.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by 

Freepik

APUNTA’T-HI

Tens alguna pregunta?
Escriu-me a: 

aramir13@xtec.cat 

Gràcies!
Adrià Ramírez

Professor de Comerç i Màrqueting
INS Provençana

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:aramir13@xtec.cat
https://www.proven.cat/intraweb/index.php

