Disseny
Tema: Disseny Gràfic i Packaging

Curs 2016-17
Activitat: Disseny d’un estoig escolar

Aquesta és una unitat que té una doble funció. Primer pretèn ser una activitat que permet
relacionar el disseny gràfic amb el disseny d'objectes (packaging) i que projectivament representa
el traspàs del disseny bidimensional al tridimensional. En segon lloc pretèn començar a
treballar la dimensió comunicativa, estètica i simbòlica del disseny dels objectes de consum,
així com les característiques funcionals, econòmiques i ecològiques que han de complir els
embalatges i envasos.
Haureu de dissenyar un estoig escolar que tengui la funció de contenir els
estris necessaris per les matèries de modalitat de Batxillerat Artístic. L’estoig,
segons la proposta, podrà ser de diferents materials: de fusta, de llauna, de cuir, de tela
Dissenyeu també la part gràfica del contenidor d'acord amb el producte que han de
contenir. S'han de mantenir els elements informatius del disseny i la imatge coorporativa
de l’empresa qui realitza l’encàrrec:
Recordau les questions funcionals del producte (Protegir el contingut i permetre la seva
conservació, el seu emmagatzematge i el seu desplaçament o transport. Facilitar l'ús del producte
i mantenir-lo en els seves condicions òptimes i duraderes tot el temps que sigui manipulat pel
consumidor - longevitat del prodcte-També ha de permetre que el puguem agafar, que el puguem
apilar conjuntament amb d'altres, etc.) És important fixar-se com estan dissenyats productes
similars.
Per a fer el disseny tingueu en compte:
-Mesures i pes l’estoig ( acotació)
-Els estris han de quedar ben col·locats i no han de caure si la capsa es mou
-Ha de ser fàcil de treure'ls i posar-les del/al recipient
-Per a fer aquest operació el disseny ha de ser resistent, ja que l'operació es
repeteix moltes vegades.ERGONOMIA
-Feu un seguit d'esbossos bidimensionals valorant les possibilitats de la forma de
l’estoig.
- El·laborau un prototip de l’objecte a escala natural.
-Finalment escolliu-ne un i assenyaleu-ne totes les caracterÌstiques a partir de
dibuixos de les cares i de desplegables ( desenvolupament acotat) on s’indiquin
les zones de plec, tall i solapes, si s’escau. .
-Feu un petit comentari ( memòria)de la vostra proposta, on s'indiquin les

decisions

preses respecte a la forma del contenidor i respecte a les seves caracterÌstiques
gràfiques.

Criteris d’avaluació:
Generació d’alternatives .....................................................................1,5 punts
Elecció de solucions i desenvolupament............................................... 1,5 punts
Realització tècnica i presentació................................................................... 1 punts
Qualitat de la part gràfica.............................................................................. 2 punts
Originalitat i creativitat...........................................................................1 punt
Memòria i part escrita amb terminilogia específica...................................... 2 punts
Funcionalitat de la l’estoig .............................................................................1 punt

MAQUETA-PROTOTIP : 10 PUNTS

