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La prova consta de tres exercicis. Feu l’exercici 1 i, per als exercicis 2 i 3, trieu UNA de les dues
opcions (A o B).

Exercici 1
[2 punts]

En la imatge A podem observar l’embalatge de mitjons de la marca Bic, dissenyat per l’estudi Mousegraphics i guardonat amb un premi platí en els premis Pentawards de l’any 2016.

Imatge A

Responeu a les qüestions següents:
a) Què és el packaging? Per a què serveix?
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b) Expliqueu quins són els atributs del disseny de l’embalatge de la imatge A que faran que
es venguin més unitats del producte.
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OPCIÓ A
Exercici 2
[2 punts]

Observeu la imatge B.

Imatge B. Estris de cuina de la firma Joseph Joseph

Responeu a les preguntes següents:
a) Quins són els trets formals que donen identitat als productes d’aquesta firma?
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b) Quins són els avantatges funcionals dels productes de la imatge B?
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Exercici 3
[6 punts]

Etiquetes per a pots de melmelada
En la imatge C podem veure tres pots de vidre de secció circular, el diàmetre dels quals fa
80 mm. El més alt fa 130 mm d’alçària en total; el mitjà, 100 mm, i el més baix, 70 mm. El coll i
la tapa fan 20 mm d’alçària. La capacitat dels tres pots és de 360 g, 250 g i 150 g, respectivament.

Imatge C

Un productor del sector alimentari vol comercialitzar una melmelada ecològica de kiwi
(imatge D), una fruita exòtica que s’ha començat a cultivar a Catalunya, utilitzant els tres pots
de la imatge C.

Imatge D

Dissenyeu tres etiquetes, adaptades a les mides de cadascun dels pots, que mantinguin el
màxim de coherència gràfica possible. Cal que es vegi bé que els tres recipients són del mateix
fabricant i que contenen el mateix producte.
Aquestes etiquetes han d’incloure els elements següents: l’esbós d’una proposta de logotip per al producte amb el nom comercial «Ecokiwi», la descripció del producte «Melmelada
ecològica», la quantitat (en grams) de producte que conté cada pot, un espai per a la informació sobre els ingredients, el codi de barres, i la imatge o grafisme que considereu adient.
Desenvolupeu, a la pàgina 7 d’aquest quadern (i també a les pàgines 10 i 11, si necessiteu
més espai):
— els esbossos inicials previs a la proposta definitiva;
— un text amb el raonament detallat del procés que heu seguit, en què expliqueu clarament quins criteris heu aplicat en el disseny de les etiquetes en funció de les tres mides dels
pots.
Desenvolupeu, en el DIN A3 central d’aquest mateix quadern (pàgines 8 i 9):
— la proposta definitiva en forma d’esbós avançat, amb una aproximació gràfica tan
detallada com sigui possible i amb les proporcions correctes;
— els esquemes i els detalls necessaris perquè la proposta es comprengui globalment.
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OPCIÓ B
Exercici 2
[2 punts]

En la imatge E podem observar la pàgina principal d’un lloc web de venda d’animals de
peluix per a nens.

Imatge E

Contesteu les preguntes següents:
a)	Quins són els trets gràfics principals d’aquesta pàgina en relació amb la composició, la
gamma cromàtica, la tipografia i el tipus d’imatge que fan que es pugui incloure dins
la categoria de disseny enfocat als infants?
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b) Quins trets serien diferents en el cas d’un lloc web destinat a un públic objectiu de persones de més de setanta anys?
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Exercici 3
[6 punts]

Tauleta auxiliar per a una sala d’estar
Observeu el llum de taula de la imatge F, d’una sola peça i fabricat amb una única planxa
d’alumini doblegada. Té unes mides de 150 × 130 × 220 mm.

Imatge F. Llum de taula Study Light. MSDS Studio

El fabricant del llum encarrega el disseny d’una tauleta auxiliar per a coŀlocar al costat del
sofà i posar-hi comandaments a distància, diaris o el mateix llum de la imatge F. La tauleta
ha de seguir els mateixos criteris de simplicitat formal que el llum, ha d’estar feta d’una única
planxa d’alumini de 4 mm de gruix i ha de fer, com a màxim:
— 400 mm de llargària,
— 250 mm d’amplària i
— 500 mm d’alçària.
És molt important que la tauleta segueixi les mateixes pautes estilístiques que el llum, atès
que formaran part de la mateixa coŀlecció d’articles per a la llar.
Desenvolupeu, a la pàgina 15 d’aquest quadern (i també a les pàgines 10 i 11, si necessiteu
més espai):
— els esbossos inicials previs a la proposta definitiva;
— un text amb el raonament detallat del procés que heu seguit.
Desenvolupeu, en el DIN A3 central d’aquest mateix quadern (pàgines 8 i 9):
— la proposta definitiva en perspectiva a mà alçada;
— una representació de la proposta definitiva a mà alçada en sistema dièdric i amb les
cotes principals;
— els esquemes i els detalls necessaris perquè la proposta es comprengui globalment.
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Etiqueta identificadora de l’alumne/a

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

