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Disseny Model 2 

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.)  

• Explicació del procés i adequació de la terminologia emprada: 2,5 

• Generació d’alternatives (al nivell d’esbós i amb un mínim de tres): 2,5 

• Elecció i desenvolupament  d’una de les alternatives: 2,5 

• Adequació de la idea a l’encàrrec: 1,5 

• Claredat i organització al suport paper: 1 

Total: 10 punts 

Opció A 

• Proposa dos pictogrames destinats a senyalitzar els lavabos i zona VIP d'un aeroport.  

• Empra com a màxim tres colors: el blanc del paper més dos que tu triïs. 

• 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 

• Proposa un grafisme destinat a decorar un DVD sobre «Músiques del món». 

• S'ha de resoldre únicament la part gràfica, no la tipogràfica. 

• La mida del suport és de 120 mm de diàmetre, amb un forat central de 15 mm de 

diàmetre. 

• Cal aplicar-hi: simetries, rotació, etc. 

• Màxim: cinc colors 

• 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. 


