
“Capsa-joc” és un projecte que té com a objectiu reutilitzar les capses de sabates, 
dotant-les d’un segon ús. El projecte està pensat per un públic infantil, per tant s’aplicaria 
a capses de sabates de nens, i consisteix en una col·lecció de dissenys per a convertir 
aquests embalatges en un joc.

Capsa-Joc

De productes

Joc tradicional: “Joc de la granota” Jocs fets amb capses de sabates Il·lustració vectorial 
amb colors plans
“Videojoc Angry Birds”

Després de la cerca de referents de jocs tradicionals que es puguin construïr fàcilment a partir d’una capsa de 
sabates, vaig decidir fer una versió del “Joc de la granota” on s’ha d’encertar unes fitxes a la boca de l’animal desde 
certa distància.

Per a les imatges he utilitzat un estil d’il·lustració vectorial, animals caricaturitzats i pintats amb colors plans i vius, 
donat que ha de cridar l’atenció a un públic infantil. Mitjançant un puntejat, la boca dels animals es pot treure 
fàcilment.

A la primera versió, totes les cares de la capsa i la tapa estaven impresses. A la versió final vaig decidir eliminar les de 
la capsa i conservar tan sols la de la tapa, el resultat no varia molt i permet estalviar gran part de la impressió.

Procés de treball i desicions del disseny

Producte �nal amb altres propostes de la col·lecció

Versió amb tot el troquel imprès Versió amb només el troquel de la 
tapa imprès

Detall del puntejat

D’estil gràfic

Després  d’utilitzar la capsa, s’extreu la boca gràcies al puntejat i es torna a col·locar la tapa al damunt de la 
caixa. Amb la capsa en posició vertical, es fan boles amb el paper que embolica les sabates, i respectant una 
distància, el joc consisteix en llençar les boles i encertar al forat.
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