
 

 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

Dibuix Artístic II 
Model 1 

 
 
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. 
 
 
Opció A 
 
 
Prova: Puntuació màxima: 10 punts. 
 
Model: Estructura muntada a l’aula per a aquest model d’examen. 
 
a) Dibuixau una sèrie de dos apunts en els quals predomini el factor lineal. Hi heu de 

descriure la forma de l’estructura que us donam com a model. Podeu canviar de 
punts de vista per poder realitzar aquesta primera part de la prova. 

 
b) Triau una de les composicions generades als apunts. Dibuixau-la en un sol full i 

destacau-ne un fragment on mostreu amb detall la textura de la zona que heu triat. 
 
Dibuixau a mà alçada. 
 
Suport: Paper A3. Màxim d’unitats que es poden presentar: 3. Heu d’utilitzar un mínim 
de dos tipus de suport que es puguin diferenciar clarament pel pes (gramatge), textura o 
tonalitat. 
 
Tècnica: Lliure (color opcional). 
 
 
Criteris de valoració: 
 Adequació del resultat a la proposta 1 
 Encaix (relació figura-fons) 3 
 Proporció i perspectiva 4 
 Expressivitat. Utilització de la tècnica 2 



 

 

 
 
Opció B 
 
 
Prova: Puntuació màxima: 10 punts. 
 
Model: Estructura muntada a l’aula per a aquest model d’examen. 
 
a) Dibuixau una sèrie de dos apunts en els quals predomini el factor lineal. Hi heu de 

descriure la forma de l’estructura que us donam com a model. Podeu canviar de 
punts de vista per realitzar aquesta primera part de la prova. 

 
b) Triau una de les composicions generades als apunts i dibuixau-la amb ombres.  

 
Dibuixau a mà alçada. 
 
Suport: Paper A3. Màxim d’unitats que es poden presentar: 3. Heu d’utilitzar un mínim 
de dos tipus de suport que es puguin diferenciar clarament pel pes (gramatge), textura o 
tonalitat. 
 
Tècnica: Lliure (color opcional). 
 
 
Criteris de valoració: 
 Adequació del resultat a la proposta 1 
 Encaix (relació fons-figura) 3 
 Proporció i perspectiva 4 
 Traç i expressivitat 2 


