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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). Sempre que sigui possible, 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 model de rajola per a paviments de 20 x 10 cm amb motius gràfics, tenint en compte les 
condicions següents:   

•••• Resol els motius gràfics de manera que les possibles combinacions entre rajoles donin lloc 
a diferents resultats, cercant jocs de simetria, girs i composicions pròpies d’aquest tipus 
d’elements. 

•••• 3 colors: blanc, negre i un altre que tu triïs. 

b- Realitza dos esbossos ràpids de com es podrien veure dues opcions diferents de col·locar un conjunt de 
rajoles (mínim vuit), segons l’esmentat al punt anterior. 

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 A-3 a una 
cara. Màxim de fulls: 5. 
 

 
Opció B 
 

a. Projecta un espai destinat a consultar Internet de 12 m
2
 (4 x 3 m), situat al vestíbul d’un hotel, tenint en 

compte les condicions següents: 

• Dos dels laterals són paret, la resta s’ha de limitar amb altres elements: il·luminació, plantes, etc.  

• Ha de contenir dues taules individuals per a ordinador (aproximadament 1 m x 0,6 m per taula) 
amb una cadira cada una, una taula auxiliar per a una impressora (aproximadament 0,6 m x 0,6 
m), dos seients per a espera o per a acompanyants.

*
 

• La distribució ha d’atendre necessitats de privacitat entre usuaris dels ordinadors i els llocs 
d’espera, així com el fàcil accés des de les taules a la impressora. 

b. Dibuixa’n la planta. S’ha d’indicar què és cada un dels elements representats. 

c. Realitza almenys una perspectiva. Utilitza la representació en color només en la perspectiva. No és 
necessari acolorir-la tota, únicament les zones o els elements que creguis més significatius. 

d. Raona la proposta per escrit i indica el procés que t’ha dut a assolir aquests resultats. 

*
 No és necessari dibuixar els ordinadors ni la impressora. 

Suport i tècnica: lliure. No s’admeten formes tridimensionals aferrades sobre el suport. Format: DIN A-3 a una 
cara. Màxim de fulls: 5. 


