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Nom i cognoms: 
 
 

DNI: Qualificació: 

 

L’exercici consta de dues activitats: 
 

1a activitat 
 

Observa atentament la imatge A. 
 

Descriu els elements del llenguatge visual propis de l’expressió bidimensional 
utilitzats en aquesta obra. Acompanya la teva resposta d’un petit esquema on es 
vegi també la seva estructura compositiva. 
(2 punts) 
 

 
 

Imatge A. Alphonse MUCHA, Aliments infantils NestlÉ, Cartell, 1897. 



 
 
2a activitat 
Observa atentament la imatge B, pren-la com a punt de referència per realitzar una nova 
composició de caire figuratiu. Pots inspirar-te en la imatge sencera o seleccionar 
determinats fragments o elements que hi apareixen. En la teva proposta pots recomposar 
els objectes com et sembli, pots canviar el punt de vista, estilitzar o geometritzar les 
formes o inspirar-te en un determinat estil artístic, etc. La font de llum vindrà donada per la 
dreta. Es valorarà la correcta il·luminació, així com la creativitat en la representació. 
Quan elaboris la nova imatge has de tenir en compte de: 

Realitzar un mínim de 2 esbossos preparatoris al full de la prova per tal d’estudiar: 
la composició, les proporcions, la llum i el tractament gràfic. 

Triar la posició (vertical o horitzontal) que creguis més adequada per a la 
composició. 

Desenvolupar la proposta triada en un paper de format DIN A3. 

Emprar la tècnica o tècniques que creguis més adients. 
Juntament amb el resultat final has de lliurar els esbossos preparatoris que hagis fet 
prèviament. 
(8 punts) 
 

 
 

Imatge B. Francisco de ZURBARÁN, Bodegó, 1636, Museu del Prado  
 
Puntuació: valoració total: 10 punts 
1a activitat 
Identificació dels elements del llenguatge que configuren 
la representació bidimensional 1 punt 
Descripció de l’estructura compositiva 1 punt 
2a activitat 
Creativitat de la representació 2 punts 
Representació del clarobscur 2 punts 
Estructura compositiva 2 punts 
Ús de les tècniques d’expressió gràfica 2 punts 


