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SÈRIE 1
Exercici 1 (2 punts)
La classificació seria la següent:
-

disseny gràfic: Papeles pintados Aribau i Pepa paper
disseny de l’objecte: Bagno i Barruguet
disseny de l’espai: Fonda Gaig i Hotel Soho
disseny del vestit o moda: Camper i Custo BCN

Opció A:
Exercici 2 (2 punts)
Es valorarà l’anàlisi de la proposta en els següents termes, entre d’altres possibles:
-

-

Aspectes formals:
- Composició simètrica axial amb l’eix vertical
- Colors càlids sobre fons negre
- Representació figurativa de dos gegants, un drac, un cap de lleó i un
cap d’àliga
- Tipografia de pal sec amb cada lletra de color diferent
- Conjunt emmarcat amb elements ornamentals
Aspectes sígnics:
- Equilibri que transmet la simetria
- Ambient festiu transmès pels colors càlids i els elements ornamentals
- Ambient infantil transmès per la tipografia i el tractament gràfic del
conjunt
- Referència als elements més significatius de la festa com són els
gegants i el drac.

Exercici 3 (6 punts)
Es valorarà:
- Els esbossos previs a la forma definitiva de la proposta per valorar el procés.
- El raonament per escrit de tot el procés seguit fins arribar a la forma definitiva
- Els dibuixos definitius en quant a claredat i expressivitat, tenint en compte l’escala i
correspondència de planta, alçat i perfil.
- L’adequació de la proposta atenent els conceptes d’estructura i lleugeresa per anar
penjat a la paret.
- L’aparença global de la proposta resultant.
- La presentació de tot el material gràfic.
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Opció B:

Exercici 2 (2 punts)
Es valorarà l’anàlisi de la proposta en els següents termes:
-

-

Avantatges que va considerar l’Ajuntament:
- Més econòmic, ja que només s’utilitza un sol material
- Més lleuger, i abarateix el cost de transport
- No cal manteniment i és més fàcil de netejar
Inconvenients que van provocar les queixes dels veïns:
- Al ser metàl·lic, està fred a l’hivern i molt calent a l’estiu quan s’escalfa
amb el sol.
- El material és menys acollidor que la fusta.
- Estèticament és més desagradable i s’integra pitjor en l’entorn d’un parc

Exercici 3 (6 punts)

Es valorarà:
- Els esbossos previs a la forma definitiva de la proposta per valorar el procés.
- El raonament per escrit de tot el procés seguit fins arribar a la forma definitiva
- Els dibuixos definitius en quant a claredat i expressivitat, tenint en compte la
composició, tipografia i color .
- L’adequació de la proposta atenent als conceptes dels elements que ha de contenir,
la proporcionalitat de les mides i la realització a una sola tinta.
- L’aparença global de la proposta resultant,
- La presentació de tot el material gràfic.
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