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Disseny Model 3 

 

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  

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 
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Opció A 

Dissenya l'etiqueta per a un sabó per a mans a partir d’un envàs i una marca donades. Es tracta 

de BioNet, una marca especialitzada en productes cosmètics ecològics i biodegradables. La 

marca es vol posicionar al mercat de productes cosmètics amb una imatge que destaqui les 

seves característiques diferenciadores, perquè cerca un públic conscienciat en la sostenibilitat, 

la cura de l'entorn i la salut. 

Els únics textos a l'etiqueta seran la marca BioNet i les paraules «Sabó per a mans». 

A partir d’imatges, formes, colors, etc., l'etiqueta ha de comunicar que es tracta d'un producte 

biològic. 

El disseny de l'etiqueta és lliure quant a forma, colors i motius. 

Dimensions de l’envàs: 10 x 6 x 3 cm. 

 

Suport i tècnica: Lliure. No s’admeten formes tridimensionals aferrades sobre el suport. Format: 

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

Una empresa de productes d'alimentació vegana gurmet (d’alta gamma) ens encarrega el 

disseny d'un model de capsa de bombons d'alta qualitat. 

La capsa ha de contenir sis bombons de 3 x 2 cm amb 1 cm d'alçada. 

No s'ha de resoldre la part de grafisme imprès a la capsa. 

S’atendrà les necessitats de presentació i imatge, considerant que la venda és en botigues 

d'alimentació vegana gurmet (d’alta gamma). 

Les capses han de deixar veure el contingut, encara que quedin apilades a les prestatgeries. 

Es faran a partir de làmines de cartó prim i làmines de plàstic transparent. 

 

 
 

Suport i tècnica: Lliure. No s’admeten formes tridimensionals aferrades sobre el suport. Format: 

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

 


