
                                                                                                 

On desem l'ampolla d'aigua?

Objectius 

- Comprendre i emprar amb propietat terminologia com funció, forma i projectació.
- Valorar la funció i la factibilitat en el disseny dels objectes
- Analitzar de forma crítica altres objectes semblants al que s'ha de projectar.
- Resoldre exercicis projectuals referits al disseny dels objectes.

Descripció de la proposta 

Aquesta activitat es desenvolupa d’una forma semblant a com està proposada l’estructura de 
les proves de selectivitat de la matèria, per tal de treballar els tres exercicis que s’acostumen 
a demanar.
L'exercici proposa projectar un suport de taula per a una ampolla d’aigua de plàstic. 
Aquest suport s’ha de poder muntar i desmuntar amb facilitat en una taula com  les que hi ha 
a  les  aules  de  tal  manera  que  aquesta  quedi  lliure  per  treballar,  sense  que  hi  hagi  la 
possibilitat que l'ampolla caigui a sobre i es pugui vessar l'aigua.
- A la primera sessió es realitzarà la part corresponent a l'exercici 1 de la prova de selectivitat 
formulant preguntes sobre conceptes relacionats amb el disseny dels objectes.
-  En  una  segona  sessió  es  realitzarà  la  part  corresponent  a  l'exercici  2  de  la  prova  de  
selectivitat fent  una anàlisi i reflexió crítica dels avantatges i inconvenients d'altres models  
de suports.
- A l'última sessió es realitzarà la part corresponent a l'exercici 3 de la prova de selectivitat, 
que correspondrà a la projectació del suport, segons les pautes habituals que es demanen en 
aquest tipus de proves.

Aspectes didàctics i metodològics 

Per  realitzar  l'activitat  cal  revisar  prèviament  l'estructura  de  la  prova  de  Disseny  de 
selectivitat, una o dues proves dels últims anys i les pautes de correcció a la pàgina web de 
les PAU:
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_unive
rsitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/estructura_de_lexamen_i_informacio_de_les_mat
eries/disseny 
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- En una sessió d'una hora, es planteja l'exercici i es repassen conceptes del disseny com són 
la funció i la forma, la comunicabilitat de la forma i com aquesta ha d'informar de la funció  
de l'objecte. Aquesta sessió correspondrà a l'exercici 1 de la prova de selectivitat i es poden 
formular preguntes a respondre al voltant dels conceptes treballats.
Cal  demanar  a  l'alumnat  que  faci  una  cerca  a  Internet  o  a  d'altres  llocs  al  seu  abast 
(automòbil,  tren, etc) de diferents models de suport d'ampolles i que portin imatges a la 
propera sessió.
- En una segona sessió d'una hora es visualitzen les imatges aportades dels diferents suports i 
se'n fa una anàlisi i reflexió crítica dels seus avantatges i inconvenients, escrivint cada alumne 
un llistat d'allò que consideri més significatiu. Aquesta sessió correspondrà  a l'exercici 2 de la 
prova de selectivitat. (S'adjunten algunes imatges d'exemple).
Per fer aquesta anàlisi cal considerar aspectes com el volum i grandària de l'ampolla, la forma 
i el pes. També s'ha de considerar per on s'agafa l'ampolla i de quina forma es pot posar i  
treure del suport.
Pel que fa al suport s'ha de valorar com es subjecta a la taula de manera que es pugui treure i 
posar amb facilitat (amb un cargol, pinça, ventosa, etc)
- En una tercera sessió  d'una hora es realitzarà la projectació del suport, que correspon a 
l'exercici 3 de la prova de selectivitat. (S'adjunta arxiu amb l'enunciat de la proposta segons 
la prova de selectivitat)

Tot i que l'activitat es desenvolupa amb més temps que el de les proves de selectivitat, s'ha  
d'acabar lliurant els dos primers  exercicis  en un parell de fulls DINA4 i el tercer exercici en  
un parell de fulls DINA3. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

La proposta està pensada globalment per a l’alumnat de 2n de batxillerat, de la matèria 
DISSENY de 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  de  nivell  pel  que  fa  a la 
projectació  que  es  realitza  a  l'última  sessió:  només  demanar  esbossos  i  inicials  i  l'esbós 
avançat. Aquesta última sessió també es pot fer de més durada per a aquest nivell.

 
Documents adjunts

Exercici: Suport per ampolla.pdf
Exemples de suports.jpeg
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