
INFORMACIÓ SOBRE
LA PERSONALITZACIÓ DEL

DOTT ( DOSSIER 
D’ORGANITZACIÓ DE LES 
TASQUES I DEL TEMPS )

1.– ESTRUCTURA DEL DOTT PERSONALITZAT

Editorial Barcanova presenta quatre DOTTs: 
Llar d’infants/Educació Infantil
Cicle Inicial
Cicle Mitjà i Cicle Superior
JOVE (ESO i Batxillerat)
Cada DOTT està integrat per una part específica de cada escola i una part 
comuna. L’estructura és la següent:

Una coberta, que serà específica de cada escola.

Un plec de fins a 32 pàgines que serà específic de cada escola.

L’interior, comú a tots els DOTTs de cada cicle.

La contracoberta.



2.– MODALITATS

Els DOTTs es presenten en dues modalitats:

DOTTs personalitzats

– Amb una coberta pròpia de l’escola, la mateixa per als quatre DOTTs.

– Amb un plec propi de l’escola, el mateix per als quatre DOTTs.

–  El mínim de DOTTs que ha d’encarregar una escola perquè puguin ser

personalitzats és de 300 exemplars en total.

DOTTs amb personalització mínima

Un DOTT per a cada cicle

– Amb una coberta pròpia de l’escola, la mateixa per a tots els DOTTs.

– Sense plec específic.

–  El mínim de DOTTs amb personalització mínima (és a dir, sense plec

específic) que ha d’encarregar una escola perquè puguin ser

personalitzats és de 100 exemplars en total.

DOTT escolar genèric
En cas de no arribar a aquestes xifres, Barcanova ofereix un DOTT escolar
per a cada cicle, sense personalitzar.



3.– LA COBERTA I EL PLEC PERSONALITZAT

La coberta
–  La coberta serà dissenyada lliurement per cada escola, que podrà incorporar-

hi tots els elements que cregui convenient (fotografies, dibuixos, logos…).
–  Tots els DOTTs de cada escola tindran una sola coberta, i, per tant, serà la 

mateixa per a tots els cicles. 

– La coberta anirà a quatre colors (quadricromia) i les seves mides seran 16 x 22 cm.
–  La pàgina interior de la coberta (anomenada tècnicament segona de coberta)

anirà en blanc.
–  Una possibilitat, més senzilla, és la d’aprofitar les portades dels DOTTs

genèrics de Barcanova i incloure-hi el senyal o logo del vostre centre en un
espai concret, de manera que quedi ressaltat.

El plec específic de cada escola
–  El plec específic de cada escola pot tenir fins a 32 pàgines, amb els

continguts propis de l’escola, segons el seu criteri.

– Aquest plec anirà en color i pot incloure gràfics, fotografies i dibuixos.
–  Tots els DOTTs de l’escola tindran el mateix plec específic per a tots els

cicles.
– Les mides d’aquest plec, igual que les de la coberta, són 16 x 22 cm.

4.– PRESENTACIÓ DEL MATERIAL A L’EDITORIAL

Material a lliurar
L’escola ha de lliurar a Editorial Barcanova el material següent:
a)  El disseny de la coberta, amb tot el material necessari per a la realització

gràfica (fotografies, dibuixos, logos, adreça…) i amb totes les indicacions que
calgui.

b)  El contingut del plec específic, indicant el contingut de cada pàgina. El text ha 
d’estar convenientment corregit i revisat per l’escola. Ha de presentar-se  
en suport informàtic (Word).

c)  Les fotografies, il·lustracions i logos han de presentar-se escanejades en
format TIF, EPS o JPG i en una resolució de 300 ppp.

Data de lliurament

Aquest material ha de ser enviat a l’editorial abans del dia 1 de juliol, tenint en 
compte que els DOTTs seran lliurats en el termini d’un mes i mig, a comptar 
des del moment que el material específic de cada escola hagi estat rebut en 
la seva totalitat i en perfectes condicions per a la seva reproducció.



A qui s’ha de lliurar
El material s’ha de fer arribar a Editorial Barcanova, a l’adreça electrònica següent:

agendes@barcanova.cat

o bé a la nostra adreça postal:

Carrer Maresme, 107-109 
Recinte del Parc Urbà del Poblenou

08019 Barcelona

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la presentació del material, podeu 
telefonar-nos al número:

Telf. 934 955 399

Persona de contacte a l’escola
Juntament amb el material, cal comunicar a l’Editorial el nom, el telèfon i l’adreça 
de correu electrònic de la persona a qui haurem de consultar qualsevol dubte 
que es presenti en la preparació d’aquest material específic de l’escola.

Proves
Un cop preparat el material específic i la coberta de l’escola, l’Editorial es posarà 
en contacte amb la persona indicada per enviar-li les proves, que hauran de ser 
retornades i conformades amb el vistiplau en el termini de tres dies. El retard en 
la devolució de les proves comportarà el retard corresponent en la data final 
de lliurament.

Pots veure el catàleg clicant aquí.

https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bt00425901_cuadriptico_agendas_web



