
APARADORISME COMERCIAL 

 

Objectius 

 Organitzar i supervisar el muntatge d’aparadors a l’establiment comercial 

 Analitzar la informació essencial que s’utilitza pel disseny d’aparadors 

 Dissenyar diferents tipus d’aparador en funció d’uns objectius tècnics, 

comercials i estètics definits amb anterioritat. 

 Analitzar els processos de muntatge d’un aparador valorant-ne 

l’organització, la normativa de prevenció i les tècniques aplicables. 

A qui s’adreça? 

Aquesta acció formativa s’adreça a persones que vulguin gaudir de 

coneixements sobre l’aparadorisme i tot el que l’envolta: distribució de l’espai, 

color, disseny, il·luminació, etc. 

Requisits 

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).  

Unitats temàtiques 

Unitat 1. Anàlisi de l’aparador 

1. L’aparador i la comunicació 

2. La percepció i la memòria selectiva 

3. La imatge que es vol donar de l’aparador 

4. Asimetria i simetria de l’aparador 

5. Geometria de l’aparador 

6. Eficàcia de l’aparador 

Unitat 2. Disseny i imatge de l’aparador comercial 

1. Principis bàsics de l’aparadorisme 

2. Anàlisi del color en la definició de l’aparador 

3. Anàlisi de la il·luminació de l’aparador 

4. Elements estructurals de l’aparador 

5. Mòduls, cartells i senyals entre d’altres 

6. Aplicació de color i il·luminació a l’aparador 

7. Valoració d’un aparador 

8. Materials 

9. Realització d’esborranys d’aparadors 

10. Utilització de programari de dibuix, disseny i distribució de l’aparador 

Unitat 3. Organització del muntatge de l’aparador comercial 

1. Planificació d’activitats 

2. Organització de la preparació dels materials i les eines 

3. Cronograma i execució de les tasques i el muntatge 

4. Elaboració del pressupost de l’aparador comercial 

5. Seguretat i higiene en el muntatge de l’aparador 



6. Simulació de la supervisió i organització del muntatge d’aparadors 

comercials 

 

  



ESCAPARATISMO COMERCIAL 

 

Objetivos 

 Organizar y supervisar el montaje de escaparates en el establecimiento 

comercial.  

 Analizar la información esencial que se maneja en el diseño de 

escaparates. 

 Diseñar distintos tipos de escaparate en función de unos objetivos 

técnicos, comerciales y estéticos previamente definidos. 

 Analizar los procesos de montaje de un escaparate valorando la 

organización, la normativa de prevención y las técnicas aplicables. 

¿A quién va dirigido? 

Esta acción formativa va dirigida a personas que quieran tener conocimientos 

sobre el escaparatismo y todo lo que lo rodea: distribución del espacio, color, 

diseño, iluminación, etc. 

Requisitos 

Se recomienda tener conocimientos básicos de uso de navegadores web (nivel 

de usuario).  

Unidades temáticas 

Unidad 1. Análisis del escaparate 

1. El escaparate y la comunicación 

2. La percepción y la memoria selectiva 

3. La imagen a proyectar del escaparate 

4. Asimetría y simetría del escaparate 

5. Geometría del escaparate 

6. Eficacia del escaparate 

Unidad 2. Diseño e imagen del escaparate comercial 

1. Principios básicos del escaparatismo 

2. Análisis del color en la definición del escaparate 

3. Análisis de la iluminación en el escaparatismo 

4. Elementos estructurales del escaparate 

5. Módulos, carteles y señalizaciones entre otros 

6. Aplicación de color e iluminación al escaparate 

7. Valoración de un escaparate 

8. Materiales 

9. Realización de bocetos de escaparates 

10. Utilización de programas informáticos de dibujo, diseño y distribución del 

escaparate 

Unidad 3. Organización del montaje del escaparate comercial 

1. Planificación de actividades 

2. Organización de la preparación de los materiales y herramientas 



3. Cronograma y ejecución de tareas y montaje  

4. Elaboración del presupuesto del escaparate comercial 

5. Seguridad e higiene en el montaje de escaparate 

6. Simulación de la supervisión y organización del montaje de escaparates 

comerciales 


