
                                                                                                 

Fem la vida més amable amb el disseny

Objectius 

- Analitzar i descriure la funció i la forma d’un objecte quotidià (un bolígraf, unes arracades,  
unes sabates, un rellotge, uns auriculars, ...).
- Analitzar una descripció escrita de  la funció i la forma d’un element natural.
- Conèixer la tradició històrica del disseny en la millora de la qualitat de vida.
- Resoldre projectualment la modificació  formal d’un objecte per tal  que sigui més plaent o 
amable.

Descripció de la proposta 

El professor o professora  fa una explicació històrica del paper del disseny en la millora de la 
qualitat de la vida de les persones i dels aspectes funcionals i formals dels objectes. 
Es visiona un grup d'imatges, on es pot observar una classificació d'objectes segons els seus 
aspectes funcionals i formals. 
Es fa una lectura individual i  l'anàlisi  d'un text de Bruno Munari on es descriu els aspectes 
formals de dos elements naturals. 
Es reflexiona sobre els factors o aspectes que determinen un disseny: funcionals, formals i 
estètics, econòmics i tecnològics.
Cada alumne tria un objecte quotidià que li agradi i d’unes dimensions que el pugui dur a la 
bossa. D’aquest objecte en fa una fitxa (model A de l'annex) amb un dibuix descriptiu, una 
descripció de la funció i la forma i un anàlisi en forma de taula dels aspectes formals (forma, 
mesura, color, material, elements de relació …) i la seva funció.
Posteriorment,  l'alumne fa  una altra  fitxa  (model  B de l'annex)  de proposta  de modificació 
formal per tal que aquest sigui més amable per a un determinat usuari que caldrà definir, però 
sense variar-ne la funció.  En aquesta fitxa hi haurà un dibuix descriptiu i un petit escrit on 
s’explica quina és la proposta de modificació i perquè creu que fa l’objecte més amable per a 
l’usuari que s’ha definit.

Aspectes didàctics i metodològics 

- El professor o professora, en una sessió d’una hora (1h) fa una explicació a tot el grup classe 
sobre el disseny (es pot utilitzar el resum de l'annex, “breu recorregut històric”) i el seu paper en 
millorar la qualitat de vida de les persones.
També cal  explicar  els  aspectes  funcionals  i  formals  del  disseny  i  fer  el  visionat  del  grup 
d'imatges, on es pot observar una classificació d'objectes segons els seus aspectes funcionals i 
formals. Es recomana la lectura prèvia del llibre de consulta “Què és el disseny” d'Isabel Campi.
- En una altra sessió d’una hora (1h) es pot treballar en petits grups i , després d'una lectura 
individual,  fer  l’anàlisi  del  text  annex  de  B.  Munari,  per  tal  de  detectar  i  subratllar  quines 
expressions o paraules es refereixen a un determinat aspecte del disseny. Hauran de lliurar un 
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full amb un llistat  de les expressions trobades. En aquesta mateixa sessió es pot explicar la 
diferència entre una descripció literària d’un objecte i un anàlisi en forma de taula i comentar el  
procés analític que s’utilitza en el procés projectual.
En el  fitxer  annex hi  ha una classificació  de les expressions que es refereixen a aspectes 
formals i que es pot utilitzar com a pautes de correcció
- En dues sessions d'una hora (2h) es pot realitzar la fitxa descriptiva i d’anàlisi de l’objecte i la  
fitxa de la proposta de modificació. Si en aquest temps no és possible acabar, es pot acordar 
finalitzar-les fora de l'aula i lliurar-les un altre dia.

Avaluació: el material avaluable seran les dues fitxes i l’anàlisi del text de Bruno Munari. 
Avaluar el dibuix, que sigui descriptiu (net, clar i concís) i en perspectiva (axonomètrica o cònica 
a mà alçada). Avaluar la descripció literària on quedin clar els aspectes funcionals i formals, 
amb un ús del llenguatge adient (forma, mesura, color, textura, material,…) seguint el model 
exposat per Munari. 

Recursos emprats 

- llibre de consulta Què és el disseny d'Isabel Campi Valls. Edicions 62, Barcelona, 2012.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

La  proposta  està  pensada  globalment  per  a  l’alumnat  de  2n  de  batxillerat,  de  la  matèria 
DISSENY  en la modalitat d'arts,. 
També es pot aplicar per a la matèria optativa d'Educació visual i plàstica de 4t d’ESO, però 
fent-ne alguna adaptació al perfil d'alumnat. Per exemple es pot deixar de treballar el text de B. 
Munari i a la fitxa no realitzar la descripció literària de la funció i forma.

Documents adjunts

- Material de treball per a l’alumnat:
Tres arxius annexos:  

1.EVP_Disseny amable_text Munari.pdf, 
2.EVP_Disseny amable_fitxa A.pdf. 
3.EVP_Disseny amable_fitxa B.pdf

- Fotografies:
Un arxiu annex: EVP_Disseny amable_objectes.pdf 

- Material de treball per al professorat:
Dos arxius annexos: 

1.EVP_Disseny amable_recorregut histo�ric.odt, 
2.EVP_Disseny amable_pautes text Munari.odt
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