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SÈRIE 1
Exercici 1 [2 punts]
Es valoraran respostes al voltant de:
a)
Com que el trencadís es realitza a partir de trossets petits de ceràmica, aquests
es poden adaptar molt bé a volums curvilinis i poc convencionals.
b)
Els comentaris sobre els avantatges pel que fa a la sostenibilitat hauran de ser
al voltant de reutilitzar material de rebuig, estalviant energia i recursos en la producció
de nous materials i reduint residus.
OPCIÓ A
Exercici 2 (2 punts]

Es poden comentar aquests aspectes:
- Comentaris quant a la tècnica: cartell imprès a 3 tintes (blau clar, marró i negre).
- Recursos gràfics:
o Composició: format vertical. Una imatge contundent, predominantment a la part
esquerra, que funciona com a taca gràfica. S'equilibra amb les lletres blanques a
la part superior dreta.
o Gamma cromàtica: colors plans contrastats.
o Tipografia: sans serif, de fàcil lectura. Diferents mides que proporcionen
jerarquia a la informació.
o Tipus d’imatge: dibuix tramat amb tinta.
- Els atributs sígnics que es poden extreure del cartell:
o Blau intens de nit.
o Mà negra amb anells, fent referència al gènere musical originari de les
comunitats afroamericanes.
o Absència d’instrument, que queda implícit pel context i la col·locació dels dits
sobre les suposades claus de l’instrument.

Pàgina 2 de 2
PAU 2020

Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades
les proves
Disseny

Exercici 3 [6 punts]
Disseny fitxes per a un joc
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, quant a claredat i expressivitat, tenint en compte el traç, la
jerarquització i la representació tridimensional.
- L’adequació de la proposta atenent als conceptes demanats, l’escala i les cotes
generals.
- L’aparença global de la proposta resultant.
- La presentació de tot el material gràfic.
OPCIÓ B
Exercici 2 [2 punts]
Es valoraran comentaris al voltant de:
- Avantatges:
o Eina multifuncional
o Material inoxidable i lleuger.
o Fàcil de guardar. Estalvi d’espai.
- Inconvenients:
o Tornavisos petits i poc ergonòmics.
o No es pot fer força per cargolar o descargolar.
Exercici 3 [6 punts]
Disseny gràfic d’un cartell
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, quant a claredat i expressivitat, tenint en compte el traç, la
jerarquització i la composició.
- L’adequació de la proposta atenent els conceptes demanats i la utilització de logotips
i textos demanats.
- L’aparença global de la proposta resultant.
- La presentació de tot el material gràfic.

