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Dissenyeu la imatge grAfica d'una ampolla de vi. Els elements que cal 
tractar són: l'etiqueta frontal amb eb nom de la casa ("Castellmuga"), 
el collarf que identifiqui la marca i el tipus de vi, i finalment 
l'etiqueta del dors que contingui informació addicional sobre el 
producte. 
Objectius 
Aplicació de lletres, tipogr~fiques i cal·ligrAfiques, sobre un objecte 
tridimensional: produir una ampolla de vi. 
Metodologia 

1. Feu un estudi de les marques ja existents. Serveu les normes legals 
en quant a indicació de contingut, grau alcohOlic, denominació i els 
dos Registres. 

2. Escolliu un model d'ampolla que pot ser de qualsevol marca de vi o la 
compreu en una botiga del ram de "plats i olles", o ••• 

3. Esbosseu les peces gràfiques a mida, tot tractant-les amb color amb 
la finalitat de comprovar el dimensionat i el resultat gràfic d'aquestes 
sobre l'ampolla • 

. (Presenteu els esbossos el dia 4 o 6 d'abril a hores de classeJ 
~. Un cop seleccionades les propostes, passeu a la realització de la 

maqueta. 
Dades tècniques 
No es contempla cap mena d'acotament, llevat dels requisits legals. 
El dimensionat i les formes de les peces, la qualitat del paper, la 
intervenció gr~fica (il·lustració, fotografia, cartografia ••• ), i la 
natura de l'etiqueta del dors, han de ser proposades per l'alumne. 
nom: Castellmuga adreça: Castellmuga del Penedès 

Baix Penedès 
Espanya 

atribució: Elaborat per Rabassa i Vinyals, S.A. 
números de registre: ("Embotelladores") R.E. 272/T 

R.S.I. 30.13257/CAT 
Extractes d'un informe del Ministeri d'Alimentació: 
"Las ... denominaciones ir~n impresas con car~cteres mlnimos de 3 x 4 
mm. CAVA, VINO ESPUMOSO ••• " 
"Conten i do. 
"Oeber~n expresarse en 1., el., ml., y los carActeres tendrAn una 
altura mfnima de: 6 mm. si el volumen nominal es superior a 100 el.; 
4 mm. si el volumen nominal estuviese comprendido entre 20 y 100 el.; 
3 mm. si el volumen nominal fuere igual o inferior a 20 el. 
"Grada alcohól ico 
"se indicarA en unidades o medias unidades y dicha cifra irA seguida 
del slmbolo '%vol.' Los carActeres tendrAn una altura mlnima de 3 mm. 
"Marca Comercial ••• 
"No podrAn utilizarse marcas donde aparezcan palabras, partes de 
palabra, signes o ilustraciones que puedan indu·:ir a confusión, y en 
particular en lo que se refiere al origen geogrAfico, variedad de uva, 
año de cosecha, calidad del producto, etc. 
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(cont'd.} 
''Las menciones obligatorias figurarAn agrupadas en el mismo campo 
visual sobre el mismo recipiente e irAn impresas en carActeres claros, 
legibles, indelebles y suficientemente grandes para que destaquen del 
fondo sobre el cual han sido impresas y para que se puedan distinguir 
claramente del conjunto de las otras indicaciones inscritas y dibujos:' 
S'han de figurar els números de Registre Sanitari (R.S.I.}, i 
d'embotellador (R.E.} 

Presentació 
La maqueta ha d'oferir un aspecte d'alt acabat sense cap mena de 
defecte en la realització final. 
Data de lliurament 
Dimecres 18 d'abril 1990 durant les hores de la classe de cal•ligrafia. 

iiELS PROJECTES QUE NO CONFORMEN A AQUESTES ESPECIFICACIONS NO SERAN 
ACCEPTATS!! 
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