
Feu una de les dues opcions proposades. 

 

Observau que no es demana l’acabament total de l’exercici, sinó el desenvolupament inicial, 

ben plantejat, que pugui permetre continuar-lo hipotèticament en una jornada diferent de la 

d’ara. Llegiu bé l’enunciat abans de començar l’exercici. 

 

S’ha de desenvolupar l’exercici utilitzant la forma il·lustrada (dibuix) i mai les tres dimensions 

reals (materials aferrats en forma volumètrica). Cal indicar les dimensions 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. Adequació de la idea a l’encàrrec: 1,5 

e. Claredat i organització al suport paper: 1 

 

Total: 10 punts 

 

 

Opció A 

   

a. Proposa un cartell per al festival de música internacional Musi-ks, tenint en compte les 
condicions següents:  

 El públic és jove (entre 17 i 25 anys). 

 Hi participen grups de diversos estils: pop, rock, jazz... 

 S’utilitzarà un màxim de 4 colors. 

 La mida real del cartell serà DIN A1. 
 

b. El cartell ha d’incloure espais per indicar una sèrie de dades: el punt de venda de les 
entrades, el lloc de les actuacions, el calendari i horari de concerts, els diferents 
grups… (No has d’escriure res d’aquesta informació, només representa els espais 
reservats per a les dades, per exemple, mitjançant rectangles, cercles o una altra 
figura…). 
 

c. 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. Format: 

DIN A3 a una cara. Màxim de fulls: 5. 

 

  



 

Opció B 

 

a. Projecta una capsa de cartó per a la venda i el transport de dues llaunes de refresc, 
tenint en compte el següent: 

 Contindrà dues llaunes (diàmetre i altura aproximats: 5 i 10 cm respectivament). 

 La col·locació impedirà el desplaçament dins la capsa, i ocuparan el menor 
espai possible. 

 La capsa només és per embalar les peces, per això no té cap grafisme i el més 
important és veure el contingut. 
 

b. Dibuixa la capsa en les diferents vistes (mínim: planta i alçat). Així mateix s’ha de 
dibuixar com queden les peces col·locades a l’interior, per tal de justificar els requisits 
dels punts anteriors. 
 

c. Fes almenys una perspectiva. La representació en color només cal que la facis a la 
perspectiva. 
 

d. 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. Format: 

DIN A3 a una cara. Màxim de fulls: 5. 


