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RECUPERACIÓ VISUAL I PLÁSTICA 2017-2018

Per avaluar l'assignatura és imprescindible presentar aquest 
dossier el dia 3 de setembre a les 12:30, dia i hora assignada a 
la nostra matèria en l'horari de recuperació de setembre.

El temari el podeu consultar al “Curs 2017-2018 Visual i 
Plàstica” que el trobareu a la plataforma Moodle de l'institut, al 
Departament d'Educació Visual i Plàstica.

Si es planteja algun dubte sobre l'autoria del dossier, el 
professor pot plantejar una petita prova presencial a l'alumne, 
que consistirà en realitzar uns petits exercicis semblants als 
que surten al dossier. 

Així, el dia de l'entrega del dossier, per si de cas, l'alumne ha 
de portar un material mínim de dibuix: llapis de grafit HB, goma 
d'esborrar, maquineta de fer punta, llapis de colors, regla, 
escaire i cartabó i compàs.

La nota dependrà exclusivament dels resultats obtinguts a 
l'avaluació del dossier, tenint en compte l'evolució de l'alumne 
durant el curs i, si hi ha, el pla individualitza que hi segueix.



a) Mireu de reconèixer formes significatives d'animals, objectes o persones en aquestes
taques grises. De cadascun ressalteu el seu dibuix amb retolador normalitzat i acoloreix-los.

Educació Visual i Plàstica
Descobrir formes. El degradat Recuperació - 1

Nom i Cognoms Data

b) Acoloriu la composició de sota amb llapis de colors utilitzant la tècnica del degradat.
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Educació Visual i Plàstica
Reinterpretació
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Nom i Cognoms Data

Aquí teniu l'original pintat per Velazquez al 1656 i una sèrie de versions  realitzades per altres reconeguts 
pintors amb estils i tècniques molt diverses.
Realitzeu la vostra pròpia interpretació de l'obra. 
La reinterpretació de «Las Meninas» ha de ser senzilla, però plena d'imaginació i fantasia. Es tracta que 
deixis empremta del teu grau de personalitat i sensibilitat artístiques.

Diego Velázquez (1599-1660).

Equip Crònica. “La salita”, 1970.

Pablo Picasso, “Las Meninas”, 1957.



Educació Visual i Plàstica
Percepció pràctica i percepció estètica

Nom i Cognoms Data

Feu una descripció denotativa d'aquesta 
pintura: allò que podeu veure i descriure a 
la imatge. I una altra de connotativa: els 
s e n t i m e n t s ,  s e n s a c i o n s ,  i d e e s ,  
pensaments que et pot suggerir el quadre.
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Descripció denotativa:

Descripció connotativa:



Representeu mitjançant punts el volum i l'ombrejat de la següents �gua. Utilitzeu retolador normalitzat (0.2, 
0.4 o 0.8). Recordeu que l'acumulació o dispersió dels punts permet crear la sensació de volum.

Educació Visual i Plàstica
El punt

Nom i Cognoms Data
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Educació Visual i Plàstica
 La forma i el contorn

Nom i Cognoms Data

Repasseu els contorns de les siluetes 
dels esportistes de manera que l'espai 
quedi ordenat i es distingeixi fàcilment 
els esportistes que hi ha al davant dels 
que es troben al darrere.
A la dreta teniu un petit exemple del 
que es demana .
Desprès completeu el dibuix amb 
detalls dels personatges i apliqueu 
color .
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Educació Visual i Plàstica
Grandària. Textures

Nom i Cognoms Data

A l'interior d'aquesta habitació dibuixeu una sèrie d'elements (mínim 5): mobles, persones, objectes, 

etc. Podeu afegir elements arquitectònic a les parets, sostre o sòl (finestres, portes, ...).

Alguns dels objectes s'han de veure clarament desproporcionat.

Acoloriu el resultat amb treball de textures i degradats.
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Educació Visual i Plàstica
 Pràctica amb escaires. La línia

Nom i Cognoms Data

Ÿ Dibuixeu línies rectes paral·leles a les
proposades.

Ÿ Ompliu els buits amb trames  de línies.
Ÿ Intenteu utilitzar gran varietat de tipus de línies:

corbes, rectes, trencades, gruixes, �nes, a mà
alçada ...
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Educació Visual i Plàstica
Claus de profunditat

Nom i Cognoms Data

Completeu el dibuix d'aquesta carretera amb més elements: vehicles, cases, animals, persones, roques, 
muntanyes, etc.
Heu de tenir en compte les 6 claus de profunditat treballades: superposició, disminució de grandària, posició 
relativa dintre del marc, enquadrament i detall, perspectiva aèria i perspectiva lineal.
A l'acabat a color, heu de cuidar el treball de degradat i textura.
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Educació Visual i Plàstica
Construccions geomètriques I

Nom i Cognoms Data

1. Dibuixeu la mediatriu del segment de s. 2. Dibuixeu la bisectriu de l’angle donat.

3. Dibuixeu un triangle donada la mesura dels tres
costats.

4. Dibuixeu un triangle donada la mesura de la
base i els dos angles contigus.

5. Dibuixeu un triangle equilàter donada la
mesura del seu costat.

6. Dibuixeu un rectangle donada la mesura de la
base i de l’altura.
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Educació Visual i Plàstica
Construccions geomètriques II

Nom i Cognoms Data

1. Construïu un quadrat donat el costat a. 2. Dibuixeu un rombe donat el costat i un angle.

3. Dividiu la circumferència en 8 parts iguals i
dibuixeu l’octàgon que queda inscrit.

4. Dividiu la circumferència en 5 parts iguals i
dibuixeu el pentàgon que queda inscrit.

5. Dividiu la circumferència en 6 parts iguals i
dibuixeu l’hexàgon que queda inscrit.

6. Dividiu la circumferència en 12 parts iguals i
dibuixeu el dodecàgon que queda inscrit.
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