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Treballs d’estiu per a la recuperació de l’assignatura de Disseny. 

 

A continuació tens una sèrie de propostes de projectes que et seran molt útils 

per a superar l’examen de recuperació de l’assignatura. 

Són propostes que cobreixen tots els temes treballats en classe, disseny gràfic, 

cartelleria, disseny de producte... 

Has de tenir molt en present el tipus de grafisme que utilitzis, la composició del 

treball en el paper, però sobretot el procés de treball: estudis previs, 

alternatives, elecció justificada d’una d’elles, propostes de millora i 

desenvolupament final d’aquesta proposta triada, amb les seves millores. 

Per a consultes puntuals podeu contactar amb mi en aquesta adreça de correu: 

epvcide2010@gmail.com. 

Sort amb el treball i bon estiu !!!  

mailto:epvcide2010@gmail.com


GRÀFIC- TIPOGRAFIA
Ryan Germick és el cap de l'equip responsable dels dissenys amb els quals el motor de cerca 

commemora dates i personatges especials. Les seves obres són vistes per milions de persones a tot 
el món.
“Doodle” és un anglicisme que en espanyol traduiríem com a gargot. Gràcies a Google 
aquest terme s'ha popularitzat, per ser així com es denomina als homenatges especials que la 
pàgina principal acull a través de creacions i alteracions especials en la imatge del cercador. 

Dissenyar un «doodle» que coincideixi amb el «Dia Mundial dels Oceans», 8 de juny. 
Tingues en compte:

Aquest any,  amb el lema “Netegem els nostres oceans", les nacions unides han volgut ressaltar la
celebració gira  entorn d'iniciatives  per  a  prevenir  la  contaminació per  plàstic  i  proposar
solucions per a uns oceans més nets. Recordar a tothom el gran paper que els oceans juguen
en les nostres vides. Són els pulmons del nostre planeta, que generen la majoria de l'oxigen
que  respirem.  Així  mateix,  serveix  per  a  conscienciar  a  l'opinió  pública  sobre  les
conseqüències que l'activitat humana té per als oceans i per a posar en marxa un moviment
mundial ciutadà a favor dels oceans. Aquest dia vol mobilitzar i unir a la població mundial
entorn a l'objectiu de la gestió sostenible dels oceans, que són una font important d'aliments i
medicines i una part essencial  de la biosfera.  En defnitiva,  aquesta celebració és un bon
motiu  per  a  celebrar  junts  la  bellesa,  la  riquesa  i  el  potencial  dels  oceans.



OJECTUAL
Dissenyeu un altaveu portàtil, dirigit a públic jovent, que es puga connectar al telèfon mòbil. Es tracta d’un 
dispositiu sense fl.
REQUISITS DE DISSENY:
• El producte haurà de considerar els elements fonamentals que ho constitueixen perquè la seua funció i ús 
siguen efectius: grandària i forma.

• El disseny tindrà en consideració el públic al que va dirigit el producte.
• El disseny formal del producte podrà generar-se a partir de volums geomètrics o de formes orgàniques 
indistintament, si bé el resultat haurà de ser el més sintètic possible.

PRESENTACIÓ:
1. Es presentaran els esbossos gràfcs i dissenys preparatoris a mà alçada (perspectives, projeccions 
ortogonals, etc.)

2. Per el disseny fnal es presentaran les projeccions ortogonals principals i una perspectiva  a mà alçada 
que podrà tindre un tractament de clarobscur, si es tracta de tècnica monocromàtica, o un tractament de 
color en el cas d’utilitzar tècniques cromàtiques. En aquest cas les tècniques d’expressió plàstica seran 
lliures.



MODULAR

Estampat mitjan� � � � � � � � � � � � � � �çant el � � � � � � �rapport
El rapport és una tècnica que s’utilitza en el món de l’estampació, tant de paper com tèxtil. Fa
servir la unitat mínima de repetició per a confeccionar estampats sense interrupcions visuals.
Aquest mòdul es multiplica i es disposa d’una manera ordenada, i així crea una continuïtat
visual en qualsevol direcció en què no podem distingir el mòdul original.

La Cooperativa de Productors d’Aliments Ecològics: ECOILLA, engloba agricultors, horticultors, 
fructicultors i sobretot ramaders que produeixen sota certificació ecològica. La Cooperativa neix 
arran de la necessitat d’organitzar la producció ecològica de l’illa, així com de poder fer 
arribar els productes locals als consumidors illencs. 

Dissenyeu  un  estampat  per  a  un  paper  d’embolicar  adequat  als  cafès  de  la  cooperativa
AlterNativa3  fent  servir  un  rapport  per  a  l’estampació  del  paper.  Tingueu  en  compte  la
imatge gràfca, el caràcter de la cooperativa i el producte que es vol comercialitzar. 



Examen Disseny  

Proposta Gràfica 

Nom: 

Grup: 

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: 1,0 

 

Total: 10 punts 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opció A 

La Conselleria d'educació i l'Ajuntament de Palma han promogut una iniciativa 
d'acompanyament als escolars de 1r i 2n ESO amb el nom de “Camí escolar”. La 
finalitat serà crear una aplicació app per al mòbil. 

Consisteix a realitzar rutes preestablertes perquè els alumnes vagin acompanyats als 
instituts. Els acompanyants seran alumnes de 4t ESO dels mateixos centres. 

Dissenya el logotip i la icona que representa l'app per al mòbil 

 

Opció B 

La Conselleria d'educació i l'Ajuntament de Palma han promogut una iniciativa 
d'acompanyament als escolars de 1r i 2n ESO amb el nom de “Camí escolar”. La 
finalitat serà crear una aplicació app per al mòbil. 

Consisteix a realitzar rutes preestablertes perquè els alumnes vagin acompanyats als 
instituts. Els acompanyants seran alumnes de 4t ESO dels mateixos centres. 

Dissenya 3 icones* per a senyalitzar a la app : 

a. Camí escolar. 

b. Punt de trobada. 

c. Hora establerta (hora establerta per al lloc de trobada). 

*Una icona és en llenguatge informàtic, un pictograma utilitzat per a representar arxius, 
carpetes, programes, unitats d'emmagatzematge, etc., en un sistema operatiu gràfic. 

 

 



Senyalística

Dissenya 2 pictogrames per a una nova senyalització del Palma aquarium.
Es tracta d'un exercici de disseny de senyalització per a un espai freqüentat per públic local i 
turistes de diversa procedència cultural. Els pictogrames han d'utilitzar solament imatges per 
comunicar els seus missatges.
Planteja el disseny de dos pictogrames, un de cada grup dels proposats. Els pictogrames han de 
formar part d'un sistema coherent compartint característiques formals i comunicatives amb la 
marca de l'entitat.

Tant la tècnica com la via projectual son lliures, es podran utilitzar com a màxim tres colors, inclòs 
el color de fons, es recomana l'ús de solucions que ajudin a simplifcar la imatge i facilitar la seva 
lectura mitjançant la síntesi gràfca. 
El format de cada un dels dos dissenys defnitius será de 15 cm de costat o de diàmetre.

Dissenya un pictograma de cada grup:
Grup 1
Meduses
Taurons

Grup 2
Prohibició de fcar la mà a l'aigua de les piscines
Sala de projeccions

Criteris de qualifcació: 

Explicació del procés i adequació a la terminologia emprada: 2,5 punts
Generació d'alternatives: 2,5 punts
Elecció i desenvolupament d'una de les alternatives: 2,5 punts
Adequació de la idea a l'encàrrec: 1,5 punts
Claredat i organització al suport paper: 1 punt



Disseny d'etiquetatge

Dissenya la part gràfca de la llauna d'un nou refresc de nom beu. 
Es tracta d'un refresc carbonatat (amb gas), fet amb una mescla d'extractes de cítrics i romaní de 
cultiu biològic. Es comercialitzaria a supermercats, hostaleria i cantines d'instituts. 

El producte va adreçat a joves, per tant, ha de tenir un aspecte desenfadat i vitalista, però també 
ecològic i natural,  la seva comunicació ha de fer èmfasi en aquests dos aspectes.

La marca beu, proporcionada en escala de grisos, ha de ser aplicada amb color.

Realitza tot el disseny gràfc de la llauna a escala 1:1 sense limitacions de color. Donat la forma 
cilíndrica de la llauna posa atenció a la connexió d'elements gràfcs als extrems del rectangle de 
mides 90 x 200 mm.

Criteris de qualifcació: 

1. Explicació del procés i adequació a la terminologia emprada: 2,5 punts
2. Generació d'alternatives: 2,5 punts
3. Elecció i desenvolupament d'una de les alternatives: 2,5 punts
4. Qualitat i adequació de la idea a l'encàrrec: 1,5 punts
5. Netedat i organització: 1 punt

 



PROPOSTES PER A L'EXAMEN DE DISSENY - LLUC QUETGLAS 

 

Realitzeu una de les dues opcions proposades. Observeu que no es demana l’acabament total 

de l’exercici, sinó el desenvolupament inicial, ben plantejat, que us pugui permetre continuar-

lo hipotèticament en una jornada distinta de la d’ara. Llegiu bé l’enunciat abans de començar 

l’exercici. 

Heu de desenvolupar l’exercici emprant la forma il·lustrada (dibuix) i mai les tres dimensions 

reals (materials aferrats en forma volumètrica). Indiqueu les mesures 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. Qualitat i adequació de la idea a l’encàrrec: 1,5 

e. Claredat i organització en el suport paper: 1 

Total 10 punts 

 

 

 

OPCIÓ A 

Dissenya l'identitat visual per als Jocs Olímpics de París de 2024. El disseny ha de tenir una part 

Gráfica, amb un màxim de quatre colors, i el text:  "París 2024". Penseu que el disseny s'ha 

d'entendre a nivell internacional i que ha de quedar ben implementat amb el símbol dels Jocs 

Olímpics.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



OPCIÓ B 

Dissenya un suport, dirigit a un públic jove,  per a un mòbil. El suport ha de servir tant per 

sostenir el mòbil amb la mà com per deixar-lo sobre una taula. Heu de tenir en compte que el 

suport ha de ser retràctil i s'ha d'implementar correctament amb tot tipus de mòbils diferents.   

 



eam                              Disseny 

2018/19 

 
Realitzau una de les dues opcions proposades. (1hora i 30 minuts) 
 
Observau que no es demana l’acabament total de l’exercici, sinó el 
desenvolupament inicial, ben plantejat, que us pugui permetre continuar-lo 
hipotèticament en una jornada distinta de la d’ara. Llegiu bé l’enunciat abans de 
començar l’exercici. 
Heu de desenvolupar l’exercici emprant la forma il·lustrada (dibuix) i mai lers tres 
dimensions reals (materials aferrats en forma volumétrica). Indicau les mesures i 
l’escala. 
 
Criteris de valoració 
a. Explicació del procés i adequació de la terminología emprada:               2,5 
b. Generació d’alternatives (al nivel d’esbós i amb un mínim de tres):         2,5 
c. Elecció i desenvolupament d’una de les alternatives:                               2,5 
d. Qualitat i adequació de la idea a l’encàrrec:                                             1,5 
e. Claredat i organització en el suport paper:                                               1  

                                                                                                                Total    10 punts 
Opció A 
 

Dissenya  quatre icones d’una nova app de pronòstic de l’estat de la mar. L’app es diu 
Seapp i dóna informació als seus usuaris (banyistes, surfistes, etc) de l’estat de la 
mar, condicions meteorològiques, presència de meduses, grumers o borns. Dissenyar 
com a mínim quatre icones. La de l’app, ha de servir com un logo o símbol identificatiu 
de l’aplicació i tres icones més de dins l’app. 
 

1. Icona principal de l’aplicació: Seapp. 
2. Icona d’estat de la mar, nivell d’onatge. 
3. Icona de condició meteorològica. 
4. Icona de presencia de meduses, grumers o borns. 

  

                                   

  
  
 
 
 
 



 
 
 
Opció B 
 
Enguany es commemoren 100 anys de l’inici de la Bauhaus a Weimar. Dissenya 
una làmpada de taula inspirada en aquesta escola de disseny. Planteja el teu 
disseny a nivell d’esbós amb vistes dièdriques i una axonomètrica. No oblidis 
indicar l’escala i acotar les vistes. 
  
 

 



PBAU 2019 DISSSENY CURS 18-19

Nom: Grup

Realitzau l'opció proposada.  Observau que no es demana l’acabament total de l’exercici, sinó el
desenvolupament inicial, ben plantejat, que us pugui permetre continuar-lo hipotèticament en una
jornada distinta de la d’ara. Llegiu bé l’enunciat abans de començar l’exercici.  Sempre que sigui
possible indicau les mesures i l’escala.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I CORRECCIÓ OPCIÓ A I B:
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) Qualitat i adequació de la idea a l’encàrrec: …........................................................1,5 
e) Netedat i organització en el suport paper: ................................................................1,0 

ENCÀRREC:
 L'empresa  “LA OCA” ens encarrega dissenyar una nova línia de menatge de llar d'alta gama que

té com a particularitat  estar inspirada amb l'obra de l'artista cubista català  Pau Gargallo.*

Has de projectar únicament el saler i el pebrer. Observa que els dos objectes han de formar part

d'un sistema homogeni en la seva configuració volumètrica

Pensa que has de proposar un mínim de tres alternatives diferents i fer un mínim

desenvolupament de l'alternativa triada

A més, has de determinar les vistes necessàries per definir l'objecte i una pseudpperspectiva  ( a

mà alçada). Acotar les seves mides principals i definir l'escala emprada i el material projectat. 

00 * Estil amb una dimensió molt
personal, derivada de la
interpretació del cubisme. Es
basa en la cerca d'una síntesi
formal de la figura en plànols
geomètrics sempre fluïts i en
la valoració dels buits i els
massissos.  Substitueix els
materials convencionals com
el marbre o el bronze per les
làmines de ferro forjat. Crea
un nou llenguatge escultòric
introduint el buit com a
volum  i dotant a les seves
figures de gran dramatisme
expressiu.

Logo la oca

El profeta



OPCIÓ B

El Museu del Calçat i de la Pell d'Inca ens encarrega una nova senyalització del espais

que el configuren. L'objectiu que té la regidoria de cultura de l'Ajuntament  és substituir els

pictogrames existents a fí de donar una imatge més propera i actual (per tot tipus de

públic) i una major proximitat gràfica en coherència amb el tipus d'objectes que s'hi

exhibeixen.

Observau que els tres senyals han de formar part d'un sistema homogeni, i s'han

d'adequar gràficament a les característiques de l'espai a senyalitzar

Haureu de dissenyar els pictogrames per senyalitzar els següents espais:: bany de

dones,  magatzem i  l'espai que recrea una fàbrica de calçat.

El format de les senyals serà quadrada de 12 cm de costat. 

Només podràs emprar un color ( positiu o negatiu ) en tinta plana.

                                                                                                           


