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Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets púbics un cop 
finalitzades les proves Disseny 

SÈRIE 5 
 
Exercici 1  [2 punts] 
 
 
S’han de valorar les respostes en els termes següents: 
 

- Perquè es refereix a funcions que no es poden dur a terme correctament amb els 
objectes i mobiliaris citats. Són funcions afegides a la funció principal de cadascun 
dels dissenys citats: no permeten estirar-se en el banc, no deixen enganxar 
correctament adhesius a la paperera, no permeten acostar-se a una cantonada a 
orinar i no il·luminen adequadament un espai.  

  
- En el cas del banc és determinant la forma; en el cas de la paperera, la tecnologia 

que permet obtenir una superfície on no es poden enganxar correctament adhesius; 
en el cas de la cantonada és la forma de les punxes, i en el de la il·luminació, la 
tecnologia que permet obtenir llums roses. 

 
 
 
OPCIÓ A 
 
Exercici 2  [2 punts] 
 
S’ha de valorar l’anàlisi de la proposta en els termes següents:  
 
1.  Diferències: la Fixed té més espai entre les lletres i les paraules, és més estreta i és 

més visible.  
    Semblances: totes dues són de pal sec, d’angles arrodonits i de traç uniforme. 
 
2.  Connotacions a allò que és més tradicional i estable, i referències al passat i, per 

associació, als orígens de les coses. 
 
 
Exercici 3 [6 punts] 
 
S’ha de valorar: 
 
- Els esbossos inicials previs a la proposta definitiva. 
- El text en què s’explica i es justifica el procés seguit per arribar a la proposta 

definitiva, o en el seu defecte, anotacions explicatives sobre els esbossos que facin 
prou entenedora la proposta. 

- La proposta definitiva en perspectiva cònica amb dues figures humanes o la seva 
silueta com a referència. 

- L’adequació de la proposta atesos els conceptes demanats: protecció d’inclemències 
meteorològiques, espai per informació, banc per seure, accessibilitat i bona visibilitat. 

- L’aparença global en el DIN A3 de la proposta resultant. 
- La qualitat del traç de tot el material gràfic. 
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OPCIÓ B 
 
Exercici 2  [2 punts] 
 
Cal valorar l’anàlisi de la proposta en els termes següents:  
 

1.  
Avantatges: és plegable i ocupa poc espai, i és sostenible i té poc pes en estar fet amb 
paper reciclat... 
 
Inconvenients: en ser de paper, si es mulla, es fa malbé; té una estètica poc 
interessant, no protegeix la part posterior del cap...  
 

2. Com què és de paper, pesa poc i és plegable, es pot desar a qualsevol bossa. 
Això permet que el puguis dur a sobre i utilitzar les bicicletes de lloguer 
existents a moltes ciutats i anar adequadament protegit o complir amb la 
normativa de moltes d’aquestes ciutats. L’ús de material reciclat n’abarateix el 
cost i n’afavoreix l’ús. 

 
 
 
Exercici 3 [6 punts] 
 
Cal valorar: 
 
- Els esbossos inicials previs a la proposta definitiva. 
- El text en què s’explica i es justifica el procés seguit per arribar a la proposta 

definitiva, o en el seu defecte, notacions explicatives sobre els esbossos que facin 
prou entenedora la proposta. 

- La proposta definitiva horitzontal i a escala amb una gràfica ben acurada. 
- L’adequació de la proposta atenent els conceptes demanats: tipografia més 

moderna, colors de gamma freda, contrast de color figura/fons, etc. 
- L’aparença global en el DIN A3 de la proposta resultant. 
- La qualitat del traç de tot el material gràfic. 


