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Control

1 Observa aquestes figures i llegeix la informació:

En aquestes representacions es pot interpretar que hi ha tres elements que componen cada figura: una superfí-
cie horitzontal, un forat i un cilindre que pot fer de tap del forat. El complement gràfic que presenten les figures 
2 i 3 respecte de la figura 1 fa que la nostra percepció ens porti a destacar uns elements per sobre dels altres.

Ara, indica quin element o elements s’han potenciat en les figures 2 i 3 i explica quin 
procediment s’ha seguit per a fer-ho.

•  Figura 2:  

•  Figura 3:  

2 Llegeix la informació següent sobre el tangram i fes l’activitat:

Un tangram és un joc d’origen xinès, compost per cinc triangles, un quadrat i un 
paral·lelogram. L’interès d’aquest joc consisteix a passar progressivament de veure 
figures geomètriques aïllades a poder percebre una sola figura identificable composta 
per totes les peces.

A partir de les figures 1 i 2, que representen, respectivament, un camell i un ocell, marca 
en el rectangle del costat els cinc triangles mitjançant el traç de les línies rectes.
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3 Completa el text següent amb els termes mirar, percebre i veure:

Era el dia de la final de la Champions. Vaig estar molt content de poder  

l’estadi de Wembley, però el que realment em va emocionar va ser   

les graderies. Llavors vaig  que seria un dia excepcional per a la història del Barça.

4 Llegeix la informació següent i completa la taula. Fixa’t en l’exemple:

L’ús d’un color o d’un altre condicionen les interpretacions de situacions quotidianes. La percepció no està 
fonamentada en valors universals, sinó que està influenciada pels referents culturals dels nostres avantpassats.

semàfor • vermella • blanca • vermell • uniforme • verd • catifa • bata

Situació Objecte Color

La núvia destacava entre els presents 
pel seu luxós...

vestit blanc

Els assistents a la gala dels Oscars 
van entrar trepitjant una llarga...

Vaig saber que era el metge, en veure’l 
assegut a la consulta amb la...

Els treballadors de parcs i jardins 
utilitzen com a roba de treball un...

Els conductors van aturar el cotxe en 
arribar a la cruïlla i veure el...

5 Llegeix la informació següent i fes l’activitat:

Una trama amb aspecte de sanefa o mosaic, formada per mòduls que es repeteixen, s’anomena xarxa. Si fem 
una interpretació tridimensional de la xarxa següent, observem un conjunt de cubs perfectament organitzats.

Recupera la visió tridimensional utilitzant, en cada cas, els recursos gràfics indicats: dóna 
un tractament diferent a cadascun del tres paral·lelograms que comparteixen un mateix 
vèrtex i repeteix el criteri a la totalitat del dibuix.

1

Recurs gràfic: línies paral·leles (a mà alçada)  Recurs gràfic: tres colors diferents
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Solucions
1 Resposta model:

Figura 2: En aquest cas s’han potenciat 
el forat i el tap. El recurs visual utilitzat 
consisteix a ennegrir el gruix d’aquests dos 
elements, amb la qual cosa s’estableix un 
vincle gràfic entre ells.

Figura 3: En aplicar un fons negre a la figura 
s’aconsegueix fixar el límit d’aquest pla. El 
forat ara no s’interpreta de forma individual, 
sinó com una part del pla horitzontal; per tant, 
adopta un rol secundari.

2 

3 Era el dia de la final de la Champions. Vaig 
estar molt content de poder veure l’estadi 
de Wembley, però el que realment em va 
emocionar va ser mirar les graderies. Llavors 
vaig percebre que seria un dia excepcional 
per a la història del Barça.

4 
Situació Objecte Color

La núvia destacava entre els 
presents pel seu luxós...

vestit blanc

Els assistents a la gala dels 
Oscars van entrar trepitjant una 

llarga...
catifa vermella

Vaig saber que era el metge, en 
veure’l assegut a la consulta 

amb la...
bata blanca

Els treballadors de parcs i 
jardins utilitzen com a roba de 

treball un...
uniforme verd

Els conductors van aturar el 
cotxe en arribar a la cruïlla i 

veure el...
semàfor vermell

5 Resposta model:


