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EXERCICI 18 

DÍPTIC DE PRESENTACIÓ DE LA NOSTRA EMPRESA  

 

Ja sou empresaris  i voleu fer propaganda de la vostra empresa perquè la gent us conegui. El 

problema és que la propaganda és molt cara i vosaltres acabeu de començar i no teniu gaires 

recursos econòmics. Així que decidiu fer-ho vosaltres mateixos. La propaganda consistirà en 

un díptic on presentareu la vostra empresa i els productes estrella. Per fer-ho, us passo una 

petita ajuda: 

 

Finalment, hauríem de repassar totes les pàgines amb el corrector ortogràfic, retocar les 

coses de disseny que no ens acabin d’agradar i guardar el document en el disc dur i en el 

disquet amb el nom de díptic empresa . Per acabar, imprimir-lo seguint les instruccions del 

professor. 

Si el tema de fer-ho sobre una empresa no us acaba d’agradar, podeu fer un programa de 

mà per la festa major, un díptic de propaganda d’una obra de teatre, o d’una escola, o 

senzillament presentar unes receptes de cuina. 

En el primer full d’aquest document posarem 
una presentació general de l’empresa feta pel 
director/a d’aquesta (en aquest cas un mateix). 
Cal incloure, en algun lloc, una vista general 

de l’empresa i la foto nostra de carnet. 
L’empresa que dirigim és de productes 

electrònics. Cal trobar també un nom per 
l’empresa. 
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En el segon full, cal fer una llista dels 
productes de la nostra empresa que inclogui el 

nom del producte, un dibuix, una descripció i el 
preu unitari. 

 

3 

En el tercer full hi hem de definir les diferents 
maneres de connectar amb l’empresa. Caldria 

detallar els telèfons i faxs dels diferents 
departaments, juntament amb el nom del seu 

responsable. No estaria de més posar-hi 
l’adreça de correu electrònic. 
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En el quart full, hi posarem una fotografia de 
l’empresa i el seu nom, juntament amb una frase 

descriptiva de les activitats que porta a terme. 
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