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Premis extraordinaris de batxillerat. Convocatòria 2013-2014 

Les proves es divideixen en dos exercicis. Per a cada un disposeu de 2 hores i 30 minuts. Caldrà que 

controleu el temps, perquè cada exercici consta de dues parts. 

 Primer exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: comentari de text literari en llengua catalana. 

Part b: comentari de text històric en llengua castellana. 

 Segon exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: llengua estrangera. 

Part b: matèria de modalitat. 
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Instruccions 

 La prova consisteix a resoldre les tasques que us plantegen els dos exercicis de la prova. 

 Se us proporcionaran fulls en DIN A4 per fer-hi esborranys de l’exercici 1 i tot l’exercici 2, que també 
caldrà presentar al final de la prova. 

Material 

Paper d’aquarel·la de gra fi d’aproximadament 238 g/m² o Bàsik de 370 g/m² de format DIN A2. Llapis de grafit, 
retoladors de tinta negra, colors gouache, pinzells. Instruments de traçats i de tall propis de les arts plàstiques i 
tots els complements per treballar la tècnica mixta amb els colors gouache, pinzells, pot aigua, paleta, etc.  

Presentació 

Presenteu grapats i de forma ordenada tant els esbossos i els estudis de la composició, com l’original final i 
l’escrit corresponent a l’exercici 2 de la prova. 

 

  

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Codi d’identificació:  
 

_______________________________________________ 
 
 
Seu de la prova: 
 

_______________________________________________ 
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Exercici 1  [8 punts] 

Com a artistes, rebeu un encàrrec per realitzar una proposta gràfica i plàstica del disseny 
d’un paper d’embolicar per a una botiga de joguines. 

Sector professional: botiga especialitzada en la venda de joguines per a nens i nenes. 

Públic: infantil i juvenil. 

Característiques tècniques a tenir en compte per al disseny: 

 Original a tot color (impressió a quatre tintes) 

 Rotlle de paper de 500 mm d’amplada 

No figurarà imprès en el paper el nom de la botiga de joguines, es farà amb una etiqueta 
adhesiva. 

Dissenyareu el mòdul base que es repetirà al llarg del rotlle de paper en una sola direcció, 
per tant l’ample d’aquest mòdul coincidirà amb l’ample del rotlle (500 mm) i l’alçària màxima 
serà la de la dimensió d’un paper DIN A2 (420 mm). 

El mòdul ha de tenir continuïtat al llarg del rotlle. No s’han de percebre trencaments en la 
continuïtat dels motius gràfics o plàstics. 

La proposta del mòdul base la realitzareu a escala natural (E= 1:1). 

Per a la tècnica de l’original podeu fer servir tècnica mixta de: llapis de grafit, retoladors de 
tinta negra i gouache. 

 

Podeu seguir el guió de treball següent:  

(És important controlar el temps de realització de la prova) 

 Esbosseu en els fulls DIN A4 la idea inicial dels motius gràfics i plàstics que vulgueu 
explorar i que creieu que poden ser adients per a la vostra proposta d’encàrrec. 

 Esbosseu en els fulls DIN A4 el mòdul base de repetició tot vigilant la continuïtat 
sense salts del mòdul, treballeu la idea compositiva del mòdul i per extensió al rotlle 
del paper. 

 Feu l’original a color a escala natural, 500 x 420 mm (centreu el mòdul en el full DIN 
A2). Tècnica mixta: llapis de grafit, retoladors tinta negra i gouache. 

 

 

Exercici 2   [2 punts] 

Feu un raonament escrit (aproximadament 10-15 línies) que contingui la vostra anàlisi de la 
realització de l’exercici 1. 

Punts proposats de l’anàlisi: Plantejament inicial. Justificació plàstica i gràfica: elecció dels 
motius gràfics, composició, ús dels colors, sentit unitari, etc. Valoració plàstica de l’original 
final. Comentaris sobre els recursos de la tècnica mixta emprada. 

 


