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PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU SUPERIOR

PART ESPECÍFICA: VOLUM                                                 maig 2016

L’exercici consta de dues activitats:

1a activitat

Amb un full de paper has de fer una composició volumètrica on es posi de manifest la 
coherència, el ritme i el valor de la llum i les ombres.

• Ordenació i preparació del material.
Agafa un full de paper DIN A4 i retalla sis tires d’aproximadament 3,5 cm d’amplada

Hauràs d'enganxar les peces sobre una base de cartolina o cartró-ploma 
d'aproximadament 30 x 30 cm.

Si vols pots usar paper de colors diferents.

Nom i cognoms: DNI: Qualificació:



• Procés:
Has de fer una composició amb les sis peces aconseguides i construir una estructura 
amb ritme, coherència formal i estètica. Ha de ser diferent de la aquí representada i 
interessant des de tots els punts de vista.

Pots fer petits talls laterals per unir-les.

Es valorarà la creativitat, la riquesa formal i el valor tridimensional del treball, així com 
la realització acurada (talls i unions netes i correctes).

1. Fes un mínim de dos esbossos del treball en aquest mateix full de la prova per tal 
d’estudiar les formes i la seva disposició. Adjunta els esbossos amb el treball final.
2. Plega, enganxa i combina les peces.
3. Assaja les possibilitats.
4. Uneix les peces a la base de cartró amb cinta de doble cara o unes puntes 
d'enganxador.

• Recomanacions:
- Tens prou material per fer proves, utilitza'l per estudiar la idea. En la composició 
definitiva posa atenció per fer una realització neta.

- Recorda que juntament amb el resultat final has de lliurar els esbossos preparatoris 
que hagis fet.

(8 punts)



2ª. Activitat

Observa atentament les imatges següents; corresponen a diferents punts de vista de 
l’escultura de Jorge Oteiza (Orio, Guipúzcoa, 1908 - San Sebastian, 2003) titulada 
“Variante Ovoide de la Desocupación de la Esfera” realitzada el 1958 i situada davant 
de l’Ajuntament de Bilbao. És una obra pública de grans dimensions (6,5 m).

Descriu els elements més rellevants d'aquesta escultura, la seva estructura 
compositiva, el ritme compositiu, els volums i els factors d'expressió (el moviment, 
obertures, textures, llums i ombres…) que creus més importants. 

Descriu com treballen tots ells fins aconseguir la coherència, l’expressió i l’elegància 
formal.

Si ho consideres convenient pots acompanyar la resposta de petits esquemes 
explicatius.

(2 punts)

Puntuació: valoració total  10 punts

1a activitat

Coherència formal 4 punts
Valor tridimensional 3 punts
Riquesa formal 1 punt

2a activitat

Identificació dels elements del llenguatge visual que configuren
la representació tridimensional 1 punt
Descripció de I’estructura compositiva 1 punt


