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8  Disseny  /  Diseño                                                                                                DIS 

 
Característiques de l'examen. 

 
Com el temari de l'assignatura de Disseny té en compte tres vessants temàtiques diferenciades (disseny 
gràfic, disseny de productes i disseny d'interiors), i considerant que hi ha una part teòrica i una altra 
pràctica, les proves s'han de desenvolupar per mitjà d'opcions que integren una part teòrica i una part 
pràctica. 
1. La part teòrica consisteix a respondre i raonar dues preguntes curtes obligatòries relacionades amb 
un disseny gràfic, un disseny de producte o un disseny d'interior proposat. 
Aquesta imatge pot tenir relació amb qualsevol de les tres vessants del disseny, és a dir, que pot haver una 
imatge d'un producte gràfic, una imatge d'un producte industrial, o una imatge d'interiorisme. Les 
qüestions es referiran a aspectes del que la imatge expresse en relació amb els continguts i criteris 
d'avaluació de l'assignatura. 
Valoració: El valor d'aquesta part serà de dos punts sobre deu. 
Recomanacions: Es recomana una dedicació màxima de quinze minuts. 
2. La part pràctica consisteix a desenvolupar un disseny, bé de l'àmbit gràfic o bé de l'àmbit del 
producte. Es descarta la prova pràctica del disseny d'interiors a causa de la seva complexitat pel que fa al 
temps disponible per a la prova. 
La prova de disseny gràfic pot consistir en dissenyar portades de discos, cobertes de llibres, targetes 
publicitàries, etc., dissenyar logotips senzills, pictogrames o elements gràfics de senyalització i altres 
exercicis semblants de disseny. 
La prova de disseny de producte podrà consistir en dissenyar un objecte senzill, com un tamboret, una 
porta de cuina, un envàs, així com altres objectes d'ús quotidià amb els que estiga familiaritzat 
l’estudiantat. 
En ambdues proves caldrà elaborar diferents dibuixos i esbossos fins a aconseguir resoldre el disseny, que 
s'expressarà utilitzant els diferents recursos de visualització i dibuix tècnic recollits en els continguts i 
criteris d'avaluació de l'assignatura, segons s'indiqui en l'examen. 
Valoració: El valor d'aquesta part serà de vuit punts sobre deu. 
Recomanacions: Es recomana una dedicació d'una hora i quinze minuts. 
 
Estructura de l'examen. 

Cada examen tindrà dues opcions diferents A, B, a triar una. 
Cadascuna de les opcions, com s'ha indicat, es compondrà d'una part teòrica i d'una part pràctica. 
La part teòrica podrà ser d'una de les tres vessants temàtiques indicades: disseny gràfic, disseny de 
producte i disseny d'interiors. 
La part pràctica serà de les vessants temàtiques: disseny gràfic i disseny de productes. 
En qualsevol cas, en cap de les opcions coincidiran dos vessants temàtiques iguals. 
 
Criteris generals de correcció 

AVALUACIÓ. Criteris de correcció 
- El nivell d'anàlisi, capacitat de raonament i síntesi de les qüestions plantejades en l'apartat teòric. 
- Definició dels elements característics i determinants dels dissenys que es proposen. 
- Ús correcte de la terminologia pròpia de l'assignatura i el nivell. 
- L'adequació del disseny fet amb el plantejament de la proposta de la prova pràctica. 
- L'encertada selecció de criteris i principis de configuració formal en funció del disseny que es faci de la 
prova pràctica. 
- El procés d'elaboració del disseny de la prova pràctica. 
- L'ús correcte de materials i tècniques en la prova pràctica. 
- El grau d'originalitat de la prova pràctica. 
 


