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Activitat :   

Tema:

Composició gràfica bàsica. 
Dissenya una icona d'aplicació mòbil (App).

Esports  de  muntanya  adaptats  per  a  persones
amb  discapacitats  funcionals.
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Grau Multimèdia
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ICONA APP:
Esports  de  muntanya  adaptats  per  a  persones amb  discapacitats  funcionals.

Contrastos compositius Estructuració de l’espai compositiu

Intencionalitat comunicativa
Dins del marc d’una icona comuna de tauleta/mòbil s’ha volgut transmetre el missatge d’una App d’esports de 
muntanya adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Amb aquesta composició l’usuari entén que l’aplicació 
l’oferirà serveis com ara; l’estat meteorològic, la ubicació, rutes i punts d’interès per aquest tipus de públic, fins i 
tot ens permetrà realitzar el “tracking” oferint per exemple el desnivell realitzat, aquests s'han integrat dins de 
l'element principal del tema: la muntanya. 

La composició s'ha estructurat de forma 
possible dins d'una retícula d'enreixat 
bàsic de mòduls regulars i equivalents. 
Tot ell està dins d'un marc d'icona típic 
d'aquests últims anys per a dispositius 
mòbils.

La gama emprada de colors són de tonalitats fredes ja 
que els esports de muntanya van asociats normalment a 
fred i neu, a excepció del sol i de la línia de "tracking" que 
no permeten variacions del color típic per identificar-los

Psicologia de la Gestalt
Tant la silueta de la muntanya, com l’isotip de minusvàlid, 
són formes combinades amb altres formes internes que 
s’han substret (la neu del cim, el radi de la roda...) 
Aquestes permeten millorar la nostra percepció 
respecte a l’element del món real amb la suma de les 
seves parts en el conjunt final.

Principi de procés perceptiu
El principi perceptiu que trovem és la invariància; ja que els 
elements creats són representacions simplificades i 
modificades respecte a l'objecte real, però tot i així els 
identifiquem immediatament a partir del color, estil... (el sol, el 
núvol, la muntanya i la cadira de rodes...)
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ICONA APP:
Esports  de  muntanya  adaptats  per  a  persones amb  discapacitats  funcionals.

Original 1536 x 2048 px

Smartphone
750 x 1334 px 
(150ppp)

Anunci CMYK 
750 x 1334 px 
(300ppp)

Icona
512 x 512 px 
(150ppp)

Icona
72 x 72 px 
(150ppp)

Anunci Escala Grisos 
750 x 1334 px 
(300ppp)
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