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FITXA D’ANÀLISI DELS ANUNCIS PUBLICITARIS 
 
 
Aquest és un model de fitxa d’anàlisi. Jo us indico alguns dels elements que es tenen en compte 
a l’hora de realitzar un estudi de la semàntica publicitària (és a dir, del llenguatge propi de la 
publicitat i del seu significat). Caldria que seguíssiu l’esquema, però hi podeu introduir els ítems 
d’anàlisi que vulgueu segons us convingui.  
 
Cal que apliqueu aquesta anàlisi a tres anuncis diferents. 
Haureu de presentar-me tant l’anunci com l’anàlisi que n’hàgiu fet.  
 
 
1.- EMISSOR: Algú [Qui?] 
Caldrà que esbrineu –si us és possible i apareix en l’espai de l’anunci-, quina és l’entitat 
(persona física o jurídica, pública o privada) en la que s’origina la intenció comunicativa i el nom 
de l’empresa publicitària que materialitza, que duu a terme, aquesta intenció. En altres 
paraules, es tracta de respondre a les preguntes:  

• Qui és l’anunciant? 
• Qui és el publicista? 

 
 
2.- CANAL: A través d’un mitjà [Per on?] 
Els anuncis publicitaris ens arriben a través d’algun mitjà (TV, ràdio, revistes, tanques...) i 
hauries d’indicar-lo i, a més, explicar les seves característiques. No és el mateix un diari 
d’esports, que una revista “rosa”, que una tanca al mig d’una autopista... Cada mitjà s’orienta a 
un determinat tipus de públic, amb diferents nivells socioculturals, amb edats específiques i 
amb interessos diversos. Hauries, doncs, d’intentar respondre preguntes com ara: 

• De  quin mitjà es tracta? Quines són les seves característiques? 
• Quin espai ocupa? (Un pàgina, 20 minuts,  el Km. 57 de l’autopista A7...) 
• Quina situació? (A la dreta, horari de màxima audiència, al cim d’un turó...) 

 
 
3.- CODI: Emprant algun tipus de llenguatge [Com?] 
Has d’estudiar els diferents recursos utilitzats pel publicista, des del punt de vista del significant. 
Cal, doncs, que descriguis l’estructura material de l’anunci: 

• Disposició dels elements. 
• Imatge. 
• Text [titular, eslògan, logotip, marca, altres...) 
• Color. 
• Altres recursos (música, al·literacions, cançons...) 

 
 
4.- MISSATGE: Diu alguna cosa [Què diu?] 
Anàlisi del contingut significatiu de l’anunci. 

• De qui tipus de producte es tracta? 
• Què se’ns està dient? 

 
 
5.- RECEPTOR: A algú [A qui?] 
Has de fer una hipòtesi sobre el tipus i les característiques del públic objectiu al qual es dirigeix 
el missatge. 

• A qui va dirigit l’anunci? 
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6.- INTENCIÓ: Per alguna cosa [Per a què?] 
Anàlisi del que l’anunci pretén. En general, tots volen persuadir directament o indirecta de les 
qualitats del producte o dels avantatges i gratificacions personals –bàsicament subjectives- que 
n’obtindrem a partir del seu ús o consum. 
 
 
7.- OBSERVACIONS FINALS 
Vindria a ser un comentari global de l’anunci, més o menys crític, on cal especificar-hi l’opinió 
personal que us mereix.  
 
 
 
 
 
 
 
 


