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TÍTOL: Menú. Escena: 3a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Àrea: 
Els Personatges - 

Els Gèneres Narratius 

Àrea : 
El Setè Art  - 

La Partitura Sonora Àrea 
Tècnica - històrica 

 
 
DESCRIPCIÓ: 
Continguts fonamentals. Àrea: Els Personatges - Els  Gèneres Narratius  

 Àrea: El Setè Art- La Partitura Sonora. 
 Àrea: Tècnica històrica.  

 
La representació de l’espai es presentarà amb profunditat, disposant com a mínim  d’una superfície 
que triplicarà la del monitor.  
Situant el cursor en els marges de la dreta, l’esquerra i a dalt, es fa possible el desplaçament 
tridireccional per l’espai escènic.   
Part inferior esquerra de la pantalla, objecte no visible amb referent acústic. Accés pantalla nº 1.c  
(títol de l’obra i selecció de l’idioma).   
Aparició seqüencial d’una esfera lluminosa en rotació, part superior dreta de la pantalla amb efecte 
sonor anticipat. S’executa part del desplaçament fora de camp,  mantenint l’efecte sonor i es deté 
desprès de colpejar amb el cristall del monitor (efecte sonor corresponent), situant-se en la  part 
inferior esquerra de la  pantalla. En el transcurs de la trajectòria l’esfera emet efectes lluminosos 
revelant la posició i parcialment la forma d’algunes àrees  de continguts. Quant l’esfera estigui 
propera a les  àrees s’incorporarà un tercer efecte sonor per ressaltar  tanmateix aquelles àrees de 
continguts que es troben fora del pla.  
El cursor canvia de icona quan se situa damunt l’esfera lluminosa. Clicant en una zona interactiva 
determinada es transformarà en un punt lluminós representat iconogràficament per una flama, la qual 
possibilitarà l’exploració en l’espai virtual. 
Accedint amb el cursor en forma de flama  en una de les tres àrees principals de continguts,  
s’ il·luminarà parcialment la mateixa. Clicant en una zona interactiva determinada se’ns revelarà amb 
la seva totalitat els continguts de l’àrea, mitjançant un nou esdeveniment de dinàmiques audiovisuals. 
Cada nova entrada a la pantalla menú, implicarà que l’usuari hagi d’anar a agafar la flama per poder 
accedir als continguts de les àrees no explorades, ja que els continguts explorats es trobaran en 
exposició.  
El botó de sortida ocult, es visualitza quant el cursor es situa damunt.  Localització en la part inferior 
esquerra de l’espai virtual. Sortida precedida dels crèdits, ( pantalla nº 8a ).  
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ELEMENTS INTERACTIUS:  
 
Canvi d’icona del cursor  en les àrees de desplaçament  marge dreta, esquerra i superior. 
Objecte no visible amb referent acústic  i canvi de punter.   
Esfera lluminosa amb efectes lumínics, canvi de cursor per àrea interactiva, canvi d’icona dins 
l’esfera, amb efectes sonors.  
Àrees de continguts amb dinàmiques audiovisuals. 
 
 
FONS DOCUMENTALS.  
 
Imatge esfera lluminosa. ( segle XI ). Enregistrament videogràfic. 
Efecte sonor de rotació per a l’esfera. 
Efecte sonor, cop de cristall amb l’esfera. 
Efecte sonor d’acompanyament per a l’esfera en les àrees de contingut.  
Document fonogràfic per a pantalla títol . 
Disseny de icones per canvi de cursors àrees interactives i  disseny  flama.  
Documents de text en dos idiomes.  
 
 

Estructura de l’aplicació. 

1a.  
PRESENTACIÓ 

1b.  
PATROCINI 

1c. 
TÍTOL 

2a. 
INTRODUCCIÓ 

3a.      
MENÚ 

4a. 
Tècnica històrica 

8a.   SORTIDA  
  CRÈDITS -INICI 

3 

2 

5a. 
Els Personatges 

Els  Gèneres Narratius 

6a.  
El Setè Art 

La Partitura Sonora. 
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