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Recuperació extraordinària. Desembre 2017
Mòdul: Volum
Professor: Laura Micaló i Manu Martí

Recuperació UF2. Forma: Anàlisi, estructura, representació
Maqueta

Projecte
Escena de joc.
Descripció:
Representar una escena d’un joc.
Dissenyar una escena relacionada amb el joc escollit. Un cop creada físicament, fer-ne una
fotografia a partir de la qual l’alumne crearà un pòster del joc.
Procediment:
- Crear una maqueta física d’una escena relativa al joc escollit o inventat. Utilitzar qualsevol material.
- Fer fotografies d’aquesta maqueta.
- Escollir i retocar digitalment la imatge o imatges escollides per poder compaginar-les
posteriorment com a pòster. No és vàlid un retoc que no deixi reconèixer la maqueta
original.
- Compaginar la imatge o imatges retocades i els textos per crear un pòster.
Textos obligatoris llibre: CAPÇALERA (logo, lema) + DESTACATS (3) + DATA, LLOC i
HORA LLENÇAMENT DEL JOC
Condicionants tècnics:
Mides pòster vertical: DIN A3.
Format entrega: Document JPG a 72 dpi
Material maqueta física: lliure Mides mínimes 25 x 25 x 25 cm.
La memòria ha de ser DIN A4 i format PDF.

Objectius:
- Ser capaços de dissenyar i desenvolupar un concepte.
- Conèixer el procés de treball, el material i les eines que es poden utilitzar per elaborar
un projecte amb aquests condicionants: alliberar a la il·lustració de la seva condició
de format pla i explorar les possibilitats que té com a tècnica en tres dimensions.
Criteris d’ avaluació:
- Es valorarà el procés de creació, la coherència en el desenvolupament del projecte,
el disseny resultant i la tècnica acurada.
- Experimentació de mètodes fàcils i efectius per a construir personatges i objectes i
dotar-los de volum i textura.
- Cal entregar tots els elements que es demanen amb els condicionats tècnics per ser
avaluats.
Entrega
- L’entrega es farà presencialment a l’escola amb el professor del mòdul a recuperar el
dia i hora acordats.

VOLUM
UF2. Forma: Anàlisi, estructura, representació
Crear una maqueta relacionada amb el personatge. Univers joc.

Dia d’entrega: 01/12/2017
Hora: 11:00-12:00
Lloc: Aula 15.

