DEPARTAMENT DE VP
*CONFINAMENT PER CORONAVIRUS

DEURES PER A L’ALUMNAT D’ESO DE VISUAL I PLÀSTICA
ALUMNES DE 1r ESO (Professor: Jeroni Burguera)
Tot l’alumnat de 1r d’ESO ja té assignada la feina per a les dues pròximes setmanes.
Cada grup (A,B i C), ja té les explicacions, exemples i consells a seguir per a la tasca que
se lis ha encomanat: DISSENY D’UN CARTELL PER A SANT JORDI 2020. Tots els alumnes
saben què han de fer i on tenen tota la informació, en les dues fitxes informatives del
cartell penjades al moodle de Plàstica, en la UD que segueix a la UD TEXTURES. També
saben que és obligatori presentar, juntament amb el cartell, al menys quatre
esborranys, o propostes de cartell, correctament fets i presentats, juntament amb la
fitxa corresponent.
ALUMNES DE 3r ESO (Professor: Antonio Abad)
Realitzar un cartell per Sant Jordi, tal com es va comentar a classe. Recordeu que ha
de ser adient per la temàtica i que es valorarà especialment l’originalitat.
PROCEDIMENT: Primerament es farà una sèrie d’entre dos i quatre esbossos del
cartell que es presentaran en fulls DIN A4, en un màxim de dos esbossos per full.
D’aquests esbossos s’escollirà en millor per a treballar amb ell i dissenyar el que serà el
cartell definitiu. No es poden copiar altres cartells, o parts d’aquests, el treball ha de
ser original i no han d’haver estat publicat amb anterioritat. Aquest cartell ha de
complir les següents bases:


Es farà en mida DIN A3, vertical i es recomanar que el suport sigui blanc.



Es deixarà un marge de 2 cm al voltant, excepte en la part inferior que serà de
5 cm.



Tindrà el següent text:
SANT JORDI 2020.
Als centres de secundària Sant Boi de Llobregat .

4. Es podrà realitzar en qualsevol tècnica que es pugui reproduir sense dificultat. Es
podran emprar mitjans informàtics (photoshop) per a fer el cartell amb la tècnica del
fotomuntatge, però s’han de presentar en la mida exigida, DIN A3.

ALUMNES DE 4t ESO (Professor: Antonio Abad)

Realitzar un cartell per Sant Jordi, tal com es va comentar a classe. Recordeu que ha
de ser adient per la temàtica i que es valorarà especialment l’originalitat.
PROCEDIMENT: Primerament es farà una sèrie d’entre dos i quatre esbossos del
cartell que es presentaran en fulls DIN A4, en un màxim de dos esbossos per full.
D’aquests esbossos s’escollirà en millor per a treballar amb ell i dissenyar el que serà el
cartell definitiu. No es poden copiar altres cartells, o parts d’aquests, el treball ha de
ser original i no han d’haver estat publicat amb anterioritat. Aquest cartell ha de
complir les següents bases:


Es farà en mida DIN A3, vertical i es recomanar que el suport sigui blanc.



Es deixarà un marge de 2 cm al voltant, excepte en la part inferior que serà de
5 cm.



Tindrà el següent text:
SANT JORDI 2020.
Als centres de secundària Sant Boi de Llobregat .

4. Es podrà realitzar en qualsevol tècnica que es pugui reproduir sense dificultat.
Es podran
emprar mitjans informàtics (photoshop) per a fer el cartell amb la
tècnica del fotomuntatge, però s’han de presentar en la mida exigida, DIN A3.


Recordeu que s’ha de fer l’entrega de la poesia visual fotogràfica al l’adreça
electrònica donada (4esovisual@gmail.com). Recordeu especificar el vostre
nom i cognoms així com el grup classe al mail i a el document on consta la
foto i la explicació d’aquesta.

