
ESTRUCTURA EXAMEN

Orientacions PAU

2 parts

La primera part (6 punts) consisteix a respondre TRES de cinc qüestions plantejades. Cada 
qüestió val 2 punts.

La segona part (4 punts) cal triar UNA de les dues opcions (A o B) i respondre a les qüestions 
corresponents.

Si es contesten més de 3, el corrector només valorarà les 3 primeres.



ESTRUCTURA EXAMEN

Orientacions PAU

2 parts

NO sortiran imatges de la Transavantguarda iniciada el 1979.
El postmodernisme que caracteritza els anys 80 no entra a la prova.

Si l’alumnat s'equivoca d’època però raona bé el que respon, se li donarà per bona.

No hi ha resposta errònia sinó justificació no adequada.

L’enunciat indica un “màxim” de paraules però no un mínim i, per tant, si l’alumnat respon 
correctament amb menys paraules, no hi ha cap raó per baixar-li la nota.



Recomanacions 1ª PART

Orientacions PAU

Llegir bé les 5 preguntes.

Triar les 3 que tinguis més clares.

Sempre surt una pregunta d’ordenar cronològicament unes imatges i identificar la que és 
contemporània a la/les de la Q1: aquesta, la Q3, si la tens clara, són 2 punts regalats.

NO FER-NE MÉS DE 3.

Amb 3 o 4 característiques dels MOVIMENTS ARTÍSTICS ja en tens prou: a partir d’això, 
REDACTA i posa-li una mica de “literatura” (sense dir cap “bajenada”).

Compleix estrictament les normes: NO sobrepassis el nombre màxim de paraules.



Recomanacions 2ª PART

Orientacions PAU

No descartis MAI d’entrada l’opció A (les imatges poden 
ser més clares que el TEXT de l’opció B.

Poden demanar-te el projecte de: croquis d’una pintura
croquis d’un disseny d’objecte

croquis d’un disseny gràfic (pots pensar en un cartell, 
un logo, un díptic, un flyer,…)

croquis d’un disseny d’indumentària
SEMPRE PARLA DE CROQUIS

Per tant, has d’explicar la teva idea i acompanyar-la amb petits dibuixos explicatius, 
llegendes aclaratòries, petites proves de color,… NO CAL QUE FACIS un dibuix final ben 

detallat tot i que ajuda finalitzar amb una representació més acurada del teu disseny.
NO REINTERPRETIS MAI basan-te amb una altra obra del mateix autor.



Recomanacions 2ª PART

Orientacions PAU

No descartis MAI d’entrada l’opció A (les imatges poden 
ser més clares que el TEXT de l’opció B.

També poden demanar-te:

En aquest cas SÍ que has de fer una representació en 
PERSPECTIVA de la TEVA PROPOSTA.

Però ja pots ANAR amb una IDEA de CASA

una perspectiva d’una escultura
una perspectiva d’una instal·lació

una perspectiva d’una escenografia
una perspectiva d’un espai habitable

Dibuixa una perspectiva AXONOMÈTRICA bàsica amb cosos geomètrics bàsics
Intenta REPETIR-LA vàries vegades a mà alçada.

A l’examen, substitueix els diferents cosos geomètrics pels elements que més et convinguin.



Recomanacions 2ª PART

Orientacions PAU

La perspectiva AXONOMÈTRICA es basa en el PARAL·LELISME



Recomanacions 2ª PART

Orientacions PAU

No descartis MAI d’entrada l’opció A (les imatges poden 
ser més clares que el TEXT de l’opció B.

I fins i tot poden demanar-te:

En aquests casos NO PENSIS en les limitacions tècniques. És un projecte. Pensa que l’ARTISTA 
sempre POT BUSCAR algú que sàpiga com programar, crear el videojoc, …

NOMÉS has d’EXPLICAR com serà la teva OBRA.

el projecte d’un audiovisual
el projecte d’un còmic

un projecte de NET ART
un projecte de video art

Per tant, has d’explicar la teva idea i acompanyar-la amb petits dibuixos explicatius, llegendes 
aclaratòries, petites proves de color,… i, si s’escau i tens temps, POTS fer una mica de GUIÓ 

IL·LUSTRAT.



AUDIOVISUAL

Opció A

Orientacions PAU

Les arts audiovisuals són les arts que 
s'expressen per mitjans visuals i sonors 

alhora.

Proposta d’AUDIOVISUAL



AUDIOVISUAL

Opció A

Orientacions PAU

Proposta d’AUDIOVISUAL

Inclouen les arts sonores i les arts visuals, la videodansa, la cinematografia i la televisió, per 
exemple, sent obres d'aquest art una pel·lícula, un relat de ficció televisiu, un videoclip o un 
espot publicitari, i també obres d'art més abstracte, com el vídeo art, l'escultura sonora i les 

instal·lacions sonores en general, etc.

videoclip

https://www.youtube.com/watch?v=GhCXAiNz9Jo


AUDIOVISUAL

Opció A

Orientacions PAU

Proposta d’AUDIOVISUAL

Poden estar relacionades a altres disciplines d'art, especialment a les arts escèniques, com per 
exemple a la videodansa, i les arts plàstiques. 

videodansa

https://www.youtube.com/watch?v=PMXADYf7NvY
https://www.youtube.com/watch?v=Pt4rLI8SAyo


INSTAL·LACIÓ

Opció A

Orientacions PAU

Una instal·lació artística és un gènere d'art contemporani on s'utilitza l'espai d'exposició per 
crear un ambient o una experiència global en la que intervenen diversos sentits o el cos sencer 

de l'espectador.

Proposta d’INSTAL·LACIÓ

Sovint l'espectador pot transitar per l'obra o bé interaccionar amb alguns objectes o elements de 
tecnologia.

La instal·lació supera els límits convencionals propis de les disciplines clàssiques, (pintura i 
escultura) i pot incorporar tot tipus d'elements, tècniques i mitjans tecnològics, pot incorporar la 

llum, mitjans informàtics, el so, video o internet.

Normalment el terme es refereix a obres artístiques creades per espais interiors, públics o privats.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Art_contemporani
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llum
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mitjans_inform%C3%A0tics
https://ca.wikipedia.org/wiki/So
https://ca.wikipedia.org/wiki/Video
https://ca.wikipedia.org/wiki/Internet


INSTAL·LACIÓ

Opció A

Orientacions PAU

Proposta d’INSTAL·LACIÓ



INSTAL·LACIÓ

Opció A

Orientacions PAU

Proposta d’INSTAL·LACIÓ



INSTAL·LACIÓ

Opció A

Orientacions PAU

Proposta d’INSTAL·LACIÓ



INSTAL·LACIÓ

Opció A

Orientacions PAU

Proposta d’INSTAL·LACIÓ



ESCENOGRAFIA

Opció A

Orientacions PAU

Proposta d’ESCENOGRAFIA
L'escenografia és el conjunt d'elements visuals que conformen una escenificació, siguin 
materials (decorat, utillatge teatral), la il·luminació o la caracterització dels personatges 

(vestuari, maquillatge, perruqueria), ja sigui l'escenificació destinada a presentació en viu 
(teatre, dansa), cinematogràfica, audiovisual, expositiva o destinada a altres 

esdeveniments.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escenificaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Decorat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Utillatge_teatral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Il%C2%B7luminaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Caracteritzaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vestuari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maquillatge
https://ca.wikipedia.org/wiki/Perruqueria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arts_esc%C3%A8niques
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teatre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dansa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Audiovisual


ESCENOGRAFIA

Opció A

Orientacions PAU

Proposta d’ESCENOGRAFIA



ESCENOGRAFIA

Opció A

Orientacions PAU

Proposta d’ESCENOGRAFIA



TEXT - ENTREVISTA

Opció B 3 PREGUNTES A PARTIR D’UN TEXT

Guillaume APOLLINAIRE CUBISME
F.T. MARINETTI FUTURISME

Wasili KANDINSKY ABSTRACCIÓ - EXPRESSIONISME - BAUHAUS

Orientacions PAU

Walter GROPIUS BAUHAUS

MALEVICH SUPREMATISME

Umberto BOCCIONI FUTURISME

Pots identificar ja directament aquests NOMS amb els respectius MOVIMENTS
Després, BUSCA les 3 paraules o conceptes clau que identifiquis al TEXT amb el MOVIMENT

László Moholy-Nagy BAUHAUS



TEXT - ENTREVISTA

Opció B 3 PREGUNTES A PARTIR D’UN TEXT

Theo Van Doesburg & Piet 
Mondrian & Bart an der Leck, 

J.J.P. Oud
NEOPLASTICISME

Orientacions PAU

SEZESSIONSTILJosef HOFFMAN, Gustav KLIMT
RACIONALISME ARQUITECTÒNIC
RACIONALISME ARQUITECTÒNIC

RACIONALISME ORGANICISTA

Le CORBUSIER
Mies van der ROHE
Frank Lloyd Wright

NO RELACIONIS MAI el text amb una altra obra del mateix autor.

Francis PICABIA DADAISME
Tristan TZARA DADAISME

André BRETON SURREALISME


