
SÈRIE 5 PAU. Curs 2003-2004 FONAMENTS DEL DISSENY

Resoleu l’exercici 1 i trieu una de les dues opcions (A o B), de la qual heu de resoldre
els exercicis corresponents (2 i 3).

Exercici 1 [3 punts]

Tant la innovació com la tradició desenvolupen un paper important en la majoria de
projectes de disseny. Encara que normalment són conceptes oposats, de vegades
conviuen en un mateix objecte. Comenteu quins aspectes de tradició i innovació
destacaríeu en aquest balancí de vímet de la firma Ikea (imatge A).

Imatge A
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OPCIÓ A

Exercici 2 [3 punts]

Trieu una qüestió entre les tres que vénen a continuació.

2.1. Observeu les quatre portades d’aquesta col·lecció de novel·la jove. Analitzeu
quins són els criteris gràfics que els dissenyadors Óscar Heredero i Enric Jardí
han tingut en compte per desenvolupar aquesta col·lecció (imatges B, C, D i E).

2.2. Comenteu la col·lecció d’envasos d’aquesta línia de la gamma de cosmètica
Cristian Lay realitzada per AR Difusión (imatge F).

2.3. Actualment ha aparegut al mercat una certa varietat de mobles que integren una
petita nevera, una cuina vitroceràmica amb dos punts de cocció i una pica amb
aixeta. Les mides del de la imatge G són 120 x 67 x 97 cm. Expliqueu per què
creieu que ha proliferat aquest tipus de mobiliari i quins són els avantatges que
planteja.

Imatge B Imatge C

Imatge D Imatge E
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Imatge F

Imatge G
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Exercici 3 [4 punts]

A la imatge J teniu una mostra de les possibilitats de combinació del sistema modular
d’armaris encastats de la firma Facilmobel, amb tots els accessoris que permeten
desar adequadament un gran nombre d’objectes i peces de roba, sabates i
accessoris.

Feu una proposta per a la fabricació d’un mòdul que tingui la funció específica
d’emmagatzemar el material esportiu d’esquiar: pals i esquís (o planxa de neu), botes
i material auxiliar (guants, ulleres, gorra, etc.). L’alçada ha de ser de 220 cm, com la
resta de l’armari, i l’amplada no ha d’excedir els 60 cm. El material que cal emprar és
la fusta contraplacada de 19 mm.

Presenteu la vostra proposta en DIN A3, aclarint al màxim el muntatge de les
diferents peces i les mesures que fareu servir, com també els esbossos previs que us
han dut a la proposta final. Es poden fer maquetes per treballar la forma, però no
s’han de lliurar. Els dibuixos i gràfics han de ser prou entenedors.

Imatge J

Presentació: els fulls DIN A3 s'han de presentar juntament amb el quadernet de respostes i han

de portar adherit el vostre codi de barres.
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OPCIÓ B

Exercici 2 [3 punts]

Trieu una pregunta entre les tres que vénen a continuació.

2.1. Comenteu la col·lecció d’envasos d’aquesta línia de la gamma de cosmètica Cristian
Lay realitzada per AR Difusión (imatge F).

2.2. Actualment ha aparegut al mercat una certa varietat de mobles que integren una
petita nevera, una cuina vitroceràmica amb dos punts de cocció i una pica amb
aixeta. Les mides del de la imatge G són 120 x 67 x 97 cm. Expliqueu per què creieu
que ha proliferat aquest tipus de mobiliari i quins són els avantatges que planteja.

2.3. La imatge H mostra el que d’un temps ençà s’ha anomenat «loft». Normalment els
lofts són antics locals industrials que han estat adaptats per ser utilitzats com a
habitatge. Comenteu quines implicacions pot tenir per als usuaris habitar en un
espai d’aquestes característiques.

Imatge F
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Imatge G

Imatge H
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Exercici 3 [4 punts]

Feu el disseny d’una targeta personal a dues tintes, que inclogui la imatge gràfica de
la figura I, i on s’ha de fer constar, a més, el següent text:

Laura Castells
Directora
Carrer Major, 5
08180 Rubí
direcció@info.es

Presenteu la vostra proposta en DIN A3, aclarint al màxim les mides de la targeta, la
retícula sobre la qual estructureu la composició i l’adequació tipogràfica de la
proposta. També s’ha de lliurar un esquema de com es faria la separació de tintes
dels dos fotolits.

És molt important que el procés metodològic quedi explicat amb els esbossos previs
que us han dut a la proposta final i amb les explicacions escrites pertinents. Es poden
fer maquetes per treballar la forma, però no s’han de lliurar. Els dibuixos i gràfics han
de ser prou entenedors i l’aproximació tipogràfica al més acurada possible.

Imatge I

Presentació: els fulls DIN A3 s'han de presentar juntament amb el quadernet de respostes i han
de portar adherit el vostre codi de barres.
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