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Plataforma per fer de voluntari en entitats sense 
ànim de lucre

El voluntariat és considerat una feina 

humanitària en què l’individu ajuda 

a una comunitat o  al medi ambient. 

Es coneix com a un acte d’altruisme i 

solidaritat on no es busca cap benefici 

econòmic. 

Així doncs, aquesta idea es basa en 

aquests conceptes. L’acte humanitari 

que suposa el voluntariat està lligat 

amb les mans obertes, al estar obertes 

indiquen l’oferiment d’ajuda.

L’acte d’altruisme va lligat amb el cor 

ja que el voler ajudar als altres es                      

relaciona amb un acte de bondat.
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Contrast compositiu

Les formes tant del cor com de les mans s’han fet a partir de  rect-

angles i quadrats  amb les cantonades arrodonides, i l’ombra de les 

dues icones és una elipse. Aquesta composició aconsegueix una 

sensació simètrica, i dins del que cap, una neutralitat,  ja que no 

hi ha cap element que destaqui considerablement més que cap 

altre.

Prinicpi de la Gestalt

En el resultat final es pot aplicar la llei de la pregnància, és a dir, que 

percebem com a unitat els elements del cor i de les mans perquè 

presenten un grau de simplicitat i simetria que fa que es vegin com 

a un grup.

Contrast cromàtic

La composició es compon de tres colors base, el del fons, el del cor 

i el de les mans. I la resta, que són tres més, són colors derivats dels 

tres primers, en deriven a través del canvi del valor, la intensitat i 

la saturació. És a dir, que hi ha un contrast de toncs contigus i un 

contrast suau de lluminositat.
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Original 

1536 x 2048 px

Smartphone

750 x 1334 px
Anunci CMYK

9 x 15 cm 

(300 ppp)

Icona

512 x 512 px

Icona

72 x 72 px

Anunci Escala de grisos

9 x 15 cm 

(300 ppp)


