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Realitzau una de les dues opcions proposades.  
 
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 (al 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: 1,0 
 
Total: 10 punts 

 
 
 
 
Opció A 
 
a. Proposa una marca* per a una empresa telefònica de nom t.Ring!.  

S’ha de considerar, en plantejar la proposta, que també podrà ser utilitzada en diferents    suports 
(anuncis de premsa, sobres de carta, targetes…).  
Has de tenir en compte el següent: 

- Proposa la marca* en versions de tres colors i un sol color. 
- Realitza esbossos ràpids sobre la manera com quedaria plantejada en els suports 

següents: targeta de visita i paper de carta (format A4). 
 
b. Raona la proposta per escrit i indica el procés que t’ha dut a assolir aquests resultats. 
 
 

 
Opció B 
 
a. Proposa un model de capsa per vendre pilotes de tennis, atenent necessitats de presentació i imatge, 

considerant que les capses estaran apilades als prestatges dels punts de venda.  
Has de tenir en compte el següent: 

- Es realitzarà a partir d’una planxa de cartó prim. 
- Cada capsa contindrà quatre pilotes. 
- Realitza un esbós ràpid de la manera com quedaria un conjunt de capses apilades. 

 
Cada pilota té un diàmetre aproximat de 6,5 cm. No s’ha de resoldre la part de grafisme imprès a la capsa. 
 
b. Raona la proposta per escrit i indica el procés que t’ha dut a assolir aquests resultats. 
 
Suport i tècnica: Lliure. No s’admeten formes tridimensionals aferrades sobre el suport. 
Màxim de fulls: 5. 
 
Conceptes bàsics de terminologia:  
* Marca: Composta per logotip i símbol. Logotip: Usa una tipografia característica. Símbol: Representació gràfica que pot ser una 
imatge i/o un text o lletres. Monograma: Símbol format per inicials. 
Pictograma. Dibuix o jeroglífic que representa o expressa una idea. (Def. del diccionari d’Enciclopèdia Catalana.) 


