
 

Prova d’accés a la Universitat (2012) 
 

Disseny 
Model 3 

 
 
Realitzau una de les dues opcions proposades. (Durada: 1 hora i 30 minuts.) 
 
Observau que no es demana l’acabament total de l’exercici, sinó el desenvolupament 
inicial, ben plantejat, que us pugui permetre continuar-lo hipotèticament en una jornada 
distinta de la d’ara. Llegiu bé l’enunciat abans de començar l’exercici. 
 
Heu de desenvolupar l’exercici emprant la forma il·lustrada (dibuix) i mai les tres 
dimensions reals (materials aferrats en forma volumètrica). Sempre que sigui possible 
indicau les mesures i l’escala. 
 
Criteris de valoració  
(Comuns per a les dues opcions) 
 
a. Explicació del procés i adequació de la terminologia emprada: 2,5 
b. Generació d’alternatives (a nivell d’esbós i amb un mínim de tres): 2,5 
c. Elecció i desenvolupament d’una de les alternatives: 2,5 
d. Qualitat i adequació de la idea a l’encàrrec: 1,5 
e. Netedat i organització en el suport paper: 1 
 
Total: 10 punts 



 

 
Opció A 

 
 
L'Obra Cultural Balear és una entitat fundada l'any 1962 per promoure la llengua i la 
cultura pròpies i defensar el dret de les Illes Balears al ple autogovern. Enguany 
commemora els 50 anys d’existència. Per celebrar-ho s’ha decidit fer un logotip 
commemoratiu. 
 

a) Redissenya el logotip de l’Obra Cultural Balear. 
b) El redisseny ha de parar esment al 50 aniversari de l’entitat. 
c) Raona la proposta per escrit i indica el procés que t’ha dut a assolir aquests 

resultats. 
 
Suport i tècnica: Lliures. No s’admeten formes tridimensionals aferrades sobre el 
suport. Màxim de fulls: 5. 
 
 
 
Opció B 
 
 
FONT MAJOR és una nova marca d’aigua mineral que vol destacar-se de la 
competència a través dels seus envasos. 
 

a) Dissenya l’ENVÀS d’una botella d’1 litre. 
b) L’aigua es recull al puig més alt de la teva illa. 
c) Raona la proposta per escrit i indica el procés que t’ha dut a assolir aquests 

resultats. 
 
Suport i tècnica: Lliures. No s’admeten formes tridimensionals aferrades sobre el 
suport. Màxim de fulls: 5. 
 


