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Premis Extraordinaris de Batxillerat. Convocatòria 2018-2019 

 

Les proves s’estructuren en: 

● Primera prova (1 hora i 30 minuts): comentari crític d’un tema general. 

● Segona prova (1 hora i 15 minuts): redacció en llengua estrangera. 

● Tercera prova (1 hora i 30 minuts): matèria de modalitat. 

 

 

Dibuix Artístic 

 

 

 

 

 

 

Instruccions 

La prova consisteix en el plantejament d’una proposta escenogràfica definitiva en format A3, en què es concreti el 
llenguatge de Joan Miró en l’obra proposada, i els esbossos necessaris per ubicar un personatge a l’espai escènic, 
situat al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona. 

 

Material 

 Full A3 d’entre 150 i 200 g. 

 Fulls A4 Basik d’entre 150 i 200 g. 

 Llapis grafit, estris de dibuix (regles, goma d’esborrar), llapis de colors, llapis de colors aquarel·lables.  

 Pinzell amb dipòsit d’aigua, caixa d’aquarel·les. 

 Retolador pinzell, retoladors, retoladors aquarel·lables. 

 

Criteris generals d’avaluació 

 Concretar un procés d’esbós analític raonat gràficament, presentat de forma eficient i narrativa, clara i 
senzilla. Ha d’incloure un text per tal d’explicar l’espai escènic i el personatge. 

 Representar els efectes de llum i ombra amb gradacions de valor, la perspectiva i els indicadors de 
profunditat, i descriure gràficament espai escènic, personatge i moviment. 

 Crear una composició escènica i representar un personatge que integrin els elements demanats de 
forma coherent amb els referents proposats. 

  

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta identificadora de l’alumne/a 
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L’encàrrec [10 punts] 

Joan Miró ha estat un artista fortament vinculat a les arts escèniques (documents 1 i 2). Molt 
a prop de la Fundació Miró, es pot trobar el Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona, construït 
per a l’Exposició Universal de 1929, i que ha estat escenari de diferents propostes escèniques 
(document 3). 

Heu de resoldre una escenografia al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona (documents 4 i 
5) que reinterpreti l’obra Dona somiant l’evasió de Joan Miró (document 6), en què s’integri un 
personatge o més en la proposta escènica. 

La vostra proposta ha de d’incloure: 

1. Esbossos inicials en A4 en grafit i llapis de colors, que han de resoldre, 
necessàriament: 

 Una descripció de llenguatge gràfic de l’obra de Miró que després formarà part 
de l’escenografia. 

 Un disseny de personatge (sobre un actor o aprofitant els elements que ja 
formen part de l’espai arquitectònic). 

 Els dibuixos necessaris de representació de l’escenografia. Per tal de  
comprendre la vostra proposta escènica, podeu fer servir la planta (document 
5) com a model per situar l’escenografia. 

2. Una proposta definitiva en A3 que ha de mostrar necessàriament la vostra 
escenografia, situant els elements gràfics triats. També heu de mostrar el personatge 
en acció en aquesta representació de l’espai. 

La proposta, per ser coherent amb el plantejament, ha d’incloure el color, encara que no serà 
obligatori fer-ne ús a tota la imatge. 

El procés d’esbós es considera un procés analític raonat que ha d’incloure, de forma clara i 
senzilla, les explicacions que considereu oportunes. Els esbossos es valoren com a instrument 
de comunicació, i han de seguir criteris de disseny gràfic quant a la composició, les relacions 
visuals, el valor gràfic de la línia… 

Document 1 

 
Per a Miró, el teatre no era solament una temàtica pictòrica més, en realitat derivava d'un fenomen 
més profund: la connaturalització entre la intrínseca recerca mironiana de poesia en el moviment, el 
ritme i el color dels elements plàstics, d’una banda, i aquella específica i màgica síntesi de les arts que 
es produeix a l’escenari teatral, d’una altra. En conseqüència, la immersió d’enamorat en la gènesi de 
diversos espectacles va constituir per a ell un estímul aprofitat fins al màxim. D’aquesta passió́ varen 
néixer Roméo et Juliette (1926), Jeux d'enfants(1932), Arlequí (1933), Mori el Merma (1978) i L’uccello 
luce (1981). Això li va permetre dur a terme una aspiració fervent, segons les seves paraules: 
“Intentar, en la mesura de les meves possibilitats, anar més enllà de la pintura de cavallet…”. 

Isidre Bravo, “Miró i el teatre”, revista Catalònia, núm. 34 (1993)  

 

 

 

 

 

https://www.fmirobcn.org/es/coleccion/catalogo-obras/5406/p-mujer-sonando-con-la-evasion-p
https://www.fmirobcn.org/es/coleccion/catalogo-obras/5406/p-mujer-sonando-con-la-evasion-p
https://www.fmirobcn.org/es/coleccion/catalogo-obras/5406/p-mujer-sonando-con-la-evasion-p
https://www.raco.cat/index.php/Catalonia/index
https://www.raco.cat/index.php/Catalonia/index
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Document 2 

 

 

Mori el Merma, La Claca,1978. Fotografia: Pau Barceló. Font: CDiMAE  

 

Set desing for Roméo et Juliette, Joan Miró, 1926  

 

Set and costumes for William 
Shakespeare’s Romeo & Juliet, Joan Miró, 

1926  

http://teatro-independiente.mcu.es/grupos/la-claca.php?idioma=ca
http://teatro-independiente.mcu.es/grupos/la-claca.php?idioma=ca
http://teatro-independiente.mcu.es/grupos/la-claca.php?idioma=ca
https://www.minniemuse.com/articles/art-of/the-ballet
https://www.minniemuse.com/articles/art-of/the-ballet
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Document 3 

 

Espectacle de dansa, Toni Mira, 2016. Creat per a l’acte d’inauguració del 30è aniversari de la inauguració del 
Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona 

 

El Secret de les Meduses, Sabine Dahrendorf i Josep Sanou, 2014  

http://informatiu.apabcn.com/blog/de-pavello-efimer-a-monument/
http://informatiu.apabcn.com/blog/de-pavello-efimer-a-monument/
https://miesbcn.com/ca/projecte/el-secreto-de-las-medusas/
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Document 4 

 

Font: Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya 

  

  

Font: Fundació Mies van der Rohe Barcelona 
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Document 5 

 

 
Planta del Pavelló Mies van der Rohe 

  

Entrada 

Piscina 

Piscina 

Zona 
interior 

Zona 
exterior 

https://lespedresdebarcelona.blogspot.com/2014/02/el-pavello-alemany-de-lexposicio.html
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Document 6 

 

 

Dona somiant l’evasió, Joan Miró, 1945. Fundació Joan Miró, Barcelona 

 

  

https://www.fmirobcn.org/es/coleccion/catalogo-obras/5406/p-mujer-sonando-con-la-evasion-p
https://www.fmirobcn.org/es/coleccion/catalogo-obras/5406/p-mujer-sonando-con-la-evasion-p


 

Pàgina 8 de 8 

 


