PROVA PRÀCTICA: DISSENY DE PRODUCTE
Sou un/a professor/a del dos grup dels estudis superiors de disseny en les especialitats de
disseny gràfic i disseny de producte.
Esteu treballant amb un equip multidisciplinari que incorpora a alumnat d’ambdós estudis,
disseny gràfic i disseny de producte en el disseny d’un packaging ergonòmic, amb material
sostenible, per a un producte alimentari.
Heu preparat l’activitat a desenvolupar en una sessió de treball, amb l’aplicació de les
tecnologies digitals per a la projectació, i heu fet una distribució de tasques entre els/les
estudiants d’ambdues especialitats.
Qüestions prèvies
1. Com podeu garantir en el disseny de packaging l’elecció d’un bon material sostenible per a la
conservació de les propietats del producte, assegurant que es manté en bones condicions el
màxim temps possible.
2. Com només amb l'aspecte del packaging es pot transmetre un missatge determinat.
3. Definiu la zona o zones que s'ha de respectar per a l’etiquetatge o impressió de textos, tant
per als legals, com per els descriptius de la forma d'ús i aplicacions que tindrà aquest nou
disseny.
4. Descriviu els processos, els passos a seguir i les tasques en el disseny de packaging.
Elaboració d’una situació d’aprenentatge
1. Feu una descripció detallada del desenvolupament de la sessió de treball del disseny d’un
packaging ergonòmic, amb material sostenible, per a un producte alimentari amb els equips
de treball formats per els estudiants d’ambdues especialitats, tenint en compte les activitats
d’aprenentatge a realitzar en relació a les competències de cada especialitat.
2. Descriviu les metodologies, els procediments i l’organització, així com les estratègies per
garantir la participació a les sessions de tot l’alumnat.
3. Concreteu els aprenentatges competencials que preveieu que adquireixen els alumnes en
aquesta sessió.
4. Concreteu els elements relacionats amb l’avaluació dels aprenentatges previstos a la sessió.
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