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SÈRIE 6
Percepció i pensament visual
Exercici 1 (3 punts) Poden escollir 3 de les 9 solucions següents:
Fotografies 1,2,3: Efecte de moure la llum lateralment fins a situar-la gairebé a darrera del objecte
fotografiat.
Fotografies 4,5,6: Efecte de moure la llum diagonalment d'un costat a l 'altre de la cara (Entre la
posició 4 i la 6 hi pot haver una diferència aproximada de 90º).
Fotografies 7,8,9: El focus emissor de llum directa queda immòbil i varia la potència de la llum
reflexada (de la fotografia 7 amb molt poca llum reflexada a la 9 amb molta llum reflexada)
Observació: També seria correcte si la llum reflexada es substituís per un segon punt de llum menys
potent que el principal
S' adjunta un possible croquis.
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Exercici 2 (7 punts)
Opció A.
Es valorarà amb un màxim de 7 punts:
−
−
−
−
−
−

Claredat en la concepció global del dibuix.
Distribució equilibrada i progressiva de les tres fases de la ilustració seqüenciada.
Fidelitat al significat del text.
Originalitat i voluntat de trobar solucions agosarades.
Capacitat per utilitzar els recursos gràfics de forma comunicativa.
Habilitats en el dibuix.

Opció B
És valorarà amb un màxim de 4 punts el croquis tenint en compte les següents observacions:
−
−
−
−
−

Claredat en el dibuix ja que és de caràcter técnico-descriptiu.
Netedat de traç.
Proporcionalitat .
Capacitat per resoldre correctament les funcions descriptives del croquis ja sigui en perspectiva
cònica, cavallera, dièdric, etc....
Claredat en la integració entre el llistat i el dibuix.

Es valorarà amb un màxim de 3 punts el llistat de les parts de la gravadora tenint en compte la
següent observació:
−
−
−
−

Es considerarà que nomenar i indicar correctament menys de cinc parts de la gravadora és una
resposta incorrecta que puntua 0.
Nomenar i indicar correctament entre 5 i 6 parts: 1 Punt.
Nomenar i indicar correctament entre 7 i 10 parts: 2 punts .
I més de 10 parts: 3 punts.
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