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UD 1: LLENGUATGES DE COMUNICACIÓ. DE LA IMATGE AL SÍMBOL  
ACTIVITAT 1. TEMA: De la imatge al signe. Capacitat de representar imatges i simplificar-
les a la mínima expressió. Aquesta activitat servirà, tant al professor com a l’alumne, a 
conèixer millor les capacitats de representar formes tal com l’alumne les veu, o imagina, abans 
de iniciar l’assignatura; també ens servirà per analitzar la capacitat de imaginació i creativitat 
quan tingui de resumir una imatge realista a un simple signe o símbol per a representar-la, i així 
ser capaç de redactar un text explicant un fet, o relat, escollit lliurament de manera que el 
puguin entendre els demés.   
TÈCNICA: llapis HB i retolador punta fina de color negre. 
SUPORT: Làmina DIN A4 
TEMPORITZACIÓ: 120’ 
PROCEDIMENT: Aquesta activitat es dividirà en dues parts: 
1ª part. Què s’ha de fer? Es posarà el títol: “LLENGUATGE VISUAL. De la imatge al signe”, 
deixant un marge de 2,5 cm al voltant de la làmina; seguidament es farà una taula de quatre 
columnes per vuit files, a la primera casella de cada fila es dibuixarà, el millor possible, una de 
les vuit imatges que el professor hagi escrit a la pissarra; després, amb tres passos, un a 
cadascuna de les tres caselles restants, s’ha de simplificar la imatge a un simple signe que la 
representi; això es farà amb les vuit noms escollits i escrits a la pissarra. Finalment es 
repassarà tot a retolador punta fina. Al primer dibuix se li pot incorporar color. 
2ª part. Què s’ha de fer? En una segona làmina es posarà un títol al relat curt que l’alumne ha 
de fer emprant signes que representin imatges per a descriure el missatge que vol comunicar; 
aquest missatge podrà tenir tantes versions com persones que el llegeixin. Es té que deixar 
marges de 2,5 cm al voltant i es presentarà passat a retolador punta fina negre.   Què es 
qualificarà? Es valorarà l’aplicació que s’ha fet de les explicacions que el professor a fet a 
classe; l’esforç en fer un bon treball; l’acabament que s’ha fet amb la tècnica manada; la 
imaginació, creativitat,  pulcritud en la presentació del treball. 
RESULTAT (exemples): 
1ª part de l’exercici:              2ª part de l’exercici: 

 

        
 

COMPETÈNCIES QUE S’HAN TREBALLAT: Competència 1. Utilitzar estratègicament els 
elements dels llenguatges visual. Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i 
oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural. Competència 4. Interpretar i 
representar amb formes bidimensionals. Competència 5. Compondre amb elements dels 
llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies. Competència 6. Experimentar i/o 
improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics. Competència 8. Valorar amb 
respecte i sentit crític. Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques. 
QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 

    

 
 
UD 1: LLENGUATGES DE COMUNICACIÓ. EL CAL·LIGRAMA.  
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ACTIVITAT 2. TEMA: El missatge visual. Cal·ligrama de les  estacions de l’any. Escriptura 
(formes cal·ligràfiques) i dibuix (formes visuals i plàstiques) fusionats. Aquest treball vol 
aconseguir establir un lligam més fort entre la poesia i les imatges, reforçant els continguts dels 
dos llenguatges; a la vegada que pretén despertar la imaginació en la recerca, representació i 
aplicació tant de imatges com de poemes que parlin del mateix tema. La imatge ha de 
complementar el missatge escrit i, a la vegada, ens ha de permetre conèixer millor a la persona 
que ha presentat el treball.   
TÈCNICA: Retolador normalitzat negre i tècnica lliure (seca o humida). 
SUPORT: Làmina DIN A4 
TEMPORITZACIÓ: 120’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? Cercar a internet poemes, relacionats amb la estació de 
l’any que correspongui a cada alumne, segons la seva data de naixement, per a fer-los servir 
d’exemple quan l’alumne hagi d’escriure el seu propi poema amb extensió suficient per el 
cal·ligrama que hagi escollit fer. S’ha d’escollir una/es forma/es relacionada/es amb el tema (es 
pot fer cercant-les a internet), dibuixar-la/es a llapis HB,  emprant l’espai del DIN A4 (fer-la/es 
gran/s) i centrant-la/es, recordar que la figura (dintorn) s’ha de relacionar amb el contorn  o 
espai que l’envolta. Emprar el text de la poesia per anar-ho escrivint amb retolador normalitzat 
0,5, amb lletra cal·ligràfica gran i ben feta (emprant la pràctica feta en els fulls de cal·ligrafia que 
s’han fet abans a classe). Començar el poema amb lletra capital (per marcar el principi), 
seguint la forma dibuixada a llapis, que s’esborrarà en acabar d’escriure el poema a retolador 
punta fina negre. Un cop acabat el dibuix amb text, el pots completar afegint altres formes o 
dibuixos relacionats amb el que has fet, pots emprar altres tècniques per a fer-ho (collage, 
estampar, pintar, estergir,etc.), utilitza la teva creativitat i imaginació. Què es qualificarà? Es 
puntuarà l’aplicació que s’ ha fet de les explicacions fetes a classe; l’esforç en fer una bona 
lletra i dibuixos per expressar-se el millor possible; la correcta aplicació del material; la correcta 
presentació del treball, la imaginació i la creativitat de cadascun.                                            
* Consultar google: “cal·ligrama”. 

RESULTAT:                                 *Exemples de dissenys de cal·ligrames decorats amb tècnica lliure:         

COMPETÈNCIES QUE S’HAN TREBALLAT: Competència 1. Utilitzar estratègicament els 
elements dels llenguatges visual. Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i 
oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural. Competència 4. Interpretar i 
representar amb formes bidimensionals. Competència 5. Compondre amb elements dels 
llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies. Competència 6. Experimentar i/o 
improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics. Competència 8. Valorar amb 
respecte i sentit crític. Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques. 
QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 

    
  

 
 

*Poema/es que has emprat: 
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UD 1: LLENGUATGES DE COMUNICACIÓ. ESCRIPTURA I DIBUIX. 
ACTIVITAT 3. TEMA: Escriptura (formes cal·ligràfiques) i dibuix (formes visuals i 
plàstiques). L’alumne ha de ser capaç de redactar un escrit  combinant dos llenguatges: escrit 
i graficoplàstic. Aquesta activitat vol potenciar una millora en l’escriptura i presentació d’un text, 
a la vegada que treballa la imaginació i creativitat de l’alumne/a al tenir que relacionar paraules 
amb imatges, creant un text més dinàmic i divertit. 
TÈCNICA: Llapis HB, retolador normalitzat negre i retoladors o llapis de color. 
SUPORT: Làmina DIN A4 
TEMPORITZACIÓ: 180’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? Un cop s’han fetes les làmines de retolació,  practicant amb 
el tipus de lletra que s’ha d’emprar en l’activitat a realitzar, es començarà el treball. Cada 
alumne/a escollirà un tema lliure i redactarà un text en qualitat de esborrany; un cop redactat es 
corregiran les faltes i es subratllaran les paraules (substantius, verbs, adjectius, etc) que es 
puguin substituir per un dibuix. Una vegada corregit l’esborrany ja es pot passar a fer l’activitat, 
passant-lo a net i deixant un espai suficientment gran per a fer el dibuix que ha de substituir la 
paraula. S’utilitzarà la plantilla d’escriptura (línies separades 10 mm). Es començarà escrivint el 
títol amb majúscules (on, també, hi ha d’haver dibuixos), després, amb lletra cal·ligràfica i  
respectant els marges (esquerra 25mm, dalt 35mm i dreta 20mm) i pautes (interlineat -20mm- i 
mesura de les lletres -5mm- d’alçada – això equival a escriure cada tres línies de la plantilla -) 
així com les faltes d’ortografia. Els petits dibuixos han de fer-se a retolador punta fina (0,5), al 
igual que les lletres, i pintats amb llapis de colors, al menys hi ha d’haver de dos a tres dibuixos 
per línia (més dibuixos = més nota); s’ha d’omplir tota la làmina i mai finalitzar amb un “FÍ” . 
Aquest escrit ha de transmetre de la manera més aproximada possible el missatge que es volia 
donar abans de substituir paraules per dibuixos, això sí, d’una manera que deixi obertes 
interpretacions més àmplies del mateix text, depenent de qui el llegeixi.  Què es qualificarà? Es 
puntuarà l’aplicació que s’ ha realitzat de les explicacions fetes a classe; l’esforç en fer una 
bona lletra i dibuixos per expressar-se el millor possible; la correcta aplicació del material; la 
correcta presentació del treball. 
RESULTAT (exemple) :                                       

 
COMPETÈNCIES QUE S’HAN TREBALLAT: 
Competència 1. Utilitzar estratègicament els 
elements dels llenguatges visual. Competència 2. 
Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la 
realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural. 
Competència 4. Interpretar i representar amb 
formes bidimensionals. Competència 5. 
Compondre amb elements dels llenguatges 
artístics utilitzant eines i tècniques pròpies. 
Competència 6. Experimentar i/o improvisar amb 
instruments i tècniques dels llenguatges artístics. 
Competència 8. Valorar amb respecte i sentit 
crític. Competència 9. Gaudir de les experiències 
i creacions artístiques. 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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UD 2: LA FORMA. LA LÍNIA COM ELEMENT VISUAL. 
ACTIVITAT 4. TEMA: La línia com element configuratiu d’imatges (relleu).  
Aquest senzill treball dona a conèixer les possibilitats d’una simple línia en representar el que 
veien d’una manera més real que la d’emprar el simple contorn, ens permet apreciar millor la 
forma creant un efecte tridimensional (volum). 
TÈCNICA: Retolador negre punta fina 0,5 
SUPORT: Cartolina DIN A4 
TEMPORITZACIÓ: 60’. Activitat adaptada. 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? DIN A4 en posició horitzontal o vertical, deixar un marge de 
1 cm al voltant de la cartolina.  
1r exercici. Tot l’alumnat dibuixarà el contorn de la seva mà a llapis i sense pitjar i passarà a 
aplicar la línia a mà alçada, tal com a explicat el professor. Un cop omplerta la làmina 
s’esborrarà el llapis. És un dibuix de introducció al traçats a mà alçada.  
2n exercici. Es dibuixarà, a llapis, la forma escollida (contorn), pots cercar idees de formes a 
internet. La forma escollida mostrarà el grau d’assoliment dels conceptes explicats així com del 
maneig dels traçats bàsics. El dibuix ocuparà, quasi be, tot l’espai del DIN A4 i es realitzarà 
traçant línies rectes horitzontals, amb una separació màxima d’uns 2 mm i a mà alçada, amb un 
mateix retolador negre punta fina, si es vol aprofundir més en l’efecte de relleu pots emprar un 
altre retolador més gruixut (0’8) per reflectir la part d’ombra en l’objecte; quan la línia horitzontal 
topi amb el contorn de la forma que es vulgui representar canviarà a línia corba convexa 
adaptant-se a la forma dibuixada, per tornar a ser horitzontal en deixar la forma, i així fins 
omplir la làmina. Al finalitzar l’activitat s’esborrarà el llapis quedant representada la forma amb 
relleu (volum). Si es vol fer amb efectes de color s’ha de consultar amb el professor prèviament.  
Què es qualificarà? Es puntuarà l’aplicació que s’ ha realitzat de les explicacions teòric -
pràctiques fetes a classe; el pas correcte del dibuix a cartolina adaptant les mesures de la 
forma al DIN A4; l’esforç en fer una bona feina per expressar el millor possible el volum de la 
forma representada; la correcta aplicació del material; la correcta presentació del treball. 
EXEMPLE: 

 COMPETÈNCIES QUE S’HAN TREBALLAT: Competència 1. Utilitzar estratègicament els 
elements dels llenguatges visual. Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i 
oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural. Competència 4. Interpretar i 
representar amb formes bidimensionals. Competència 5. Compondre amb elements dels 
llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies. Competència 6. Experimentar i/o 
improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics. Competència 8. Valorar amb 
respecte i sentit crític. Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques. 
QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 

    

 
 
 
UD 2: LA FORMA. SIMETRIA, CONTORN I DINTORN. 

*Exemple: Estrella de mar.                                                      * Dibuix fet per una alumna.                                                *El mateix fet pel profesor  (15 minuts) 
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ACTIVITAT 7. TEMA: Formes casuals simètriques. Contorn – dintorn (silueta). Amb aquest 
treball es vol demostrar que no hi ha formes simètriques, si no quasi simètriques. La simetria és 
purament visual, ens semblen iguals, i això és el que tractarem de demostrar amb aquest 
treball. També es diferenciarà i relacionarà el contorn (el que ens envolta) i el dintorn (el que hi 
ha dintre de la forma). 
TÈCNICA: Tempera i collage (cartolina negre). 
SUPORT: Cartolina DIN A4 
TEMPORITZACIÓ: 60’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? DIN A4 en posició vertical, amb un traç a llapis es dividirà 
per la meitat (horitzontalment). La 1ª meitat es tornarà a dividir es quatre parts iguals; de les 
dues parts superiors es retallarà la part dreta fins a la meitat que serà per on es doblegarà; a la 
part esquerra es farà una taca qualsevol, separada de l’eix, amb tempera un poc aguada i, 
després, es doblegarà la part dreta per aconseguir una taca  doble i simètrica (escriu a llapis i 
al costat el què et suggereix la forma originada). Es repetirà el mateix en la segona franja de la 
1ª part, però ara la taca, que pot fer-se amb colors, ha d’estar a sobre de l’eix per originar una 
única forma simètrica. La 2ª meitat del DIN A4 es dividirà en dues parts iguals, en la primera 
s’enganxarà una cartolina negre de les mateixes mides que, abans, s’haurà doblegada per la 
meitat (verticalment) i retallat la forma de mitja silueta d’un ninot; a la meitat dreta s’enganxarà 
el ninot retallat, de manera que l’espai en forma de ninot de l’esquerra (contorn) coincideixi amb 
el ninot de la dreta (dintorn) i el resultat sigui el de dues formes simètriques. Què es qualificarà? 
Es puntuarà l’aplicació que s’ ha realitzat de les explicacions fetes a classe; l’esforç en fer una 
bona feina per representar el millor possible el concepte de simetria; la correcta aplicació del 
material; la correcta presentació del treball. 
RESULTAT:  *Exemple de que s’ha de fer: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETÈNCIES QUE S’HAN TREBALLAT: Competència 1. Utilitzar estratègicament els 
elements dels llenguatges visual. Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i 
oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural. Competència 4. Interpretar i 
representar amb formes bidimensionals. Competència 5. Compondre amb elements dels 
llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies. Competència 6. Experimentar i/o 
improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics. Competència 8. Valorar amb 
respecte i sentit crític. Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques. 
QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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UD 2,3,6: LA FORMA, EL COLOR I TÈCNIQUES GRAFICOPLÀSTIQUES 
TEMA: La forma (contorn/dintorn), el color (gama càlida i freda) i tècnica seca. 
ACTIVITAT 8. En aquesta activitat es treballaran, de manera conjunta, diferents UD, de manera 
que els elements visuals (forma I color) es combinin mitjançant la utilització d’una tècnica seca 
(llapis de colors). Amb aquest treball l’alumne ha d’aprendre a “donar vida” a una silueta inerta i 
avorrida en un entorn buit. 
TÈCNICA: Seca (llapis de colors) 
SUPORT: Làmina DIN A4. 
MATERIAL: Llapis HB, llapis de colors i làmina DIN A4. 
TEMPORITZACIÓ: 180’. 
PROCEDIMENT:  

a. Primerament es cercaran siluetes de persones a internet; es seleccionarà una silueta 
que s’ampliarà fins adaptar-la a la  mesura DIN A4, després s’imprimirà o calcarà en un 
full per a passar-la, centrant-la, a la làmina DIN A4, sense pitjar el llapis HB.  

b. Es procedirà a traçar línies ondulades, de marge a marge, que aniran dividint el contorn 
i el dintorn de la silueta en petites parts; a manera de puzle o trencadís; creant una 
composició basada en la línia ondulada i reflectint una sensació de  tranquil·litat i 
suavitat en el moviment i juxtaposició de les formes que configuren aquesta trama 
irregular. 

c. La aplicació del color es farà diferenciant les dues zones; així el contorn (part externa) 
es treballarà emprant la gamma freda dels colors (blau, verd, violeta i els seus derivats), 
i el dintorn (part de dintre) es treballarà emprant la gamma càlida dels colors (groc, 
taronja, vermell i els seus derivats). L’aplicació del color ha de ser uniforme, d’uns colors 
sòlids i homogenis, sense trames o espais que transparentin el blanc de la làmina, 
recordeu: “No es coloreja, es pinta”. 

d.  Es valorarà la complexitat de la silueta escollida, la correcta aplicació del color, així com 
la correcta presentació (en làmina) i pulcritud del treball. 

e. Els millors treballs poden passar a formar part d’un mural. 
RESULTAT: 
Exemple del professor (Photoshop)               Exemple del treball d’una alumna 

COMPETÈNCIES QUE 
S’HAN TREBALLAT: 
Competència 1. Utilitzar 
estratègicament els 
elements dels 
llenguatges visual. 
Competència 2. 
Mostrar hàbits de 
percepció reflexiva i 
oberta de la realitat 
sonora i visual de 
l’entorn natural i cultural. 
Competència 4. 
Interpretar i representar 
amb formes 
bidimensionals. 
Competència 5. 
Compondre amb 

elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies. Competència 6. 
Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics. 
Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític. Competència 9. Gaudir de les 
experiències i creacions artístiques. 
QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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UD 3: EL COLOR. 
TEMA: CERCLE CROMÀTIC (12 colors)  i ESCALA ACROMÀTICA.   
ACTIVITAT 9. Aquesta activitat vol aproximar a l’alumne al color com a pigment i demostrar que 
amb tres colors podem obtenir tots els altres. També es treballarà la obtenció de grisos com 
acromàtics (absència de color). La pràctica amb la tempera farà que coneguin millor les 
tècniques gràfic - plàstiques i el seu maneig; així com l’efecte òptic del color i del clarobscur. Es 
treballen conjuntament les UD 3,6,5 i 8 (introducció DT). 
TÈCNICA:  Humida. Temperes. Retolació amb retoladors normalitzats. 
SUPORT: Cartolina DIN A4 
TEMPORITZACIÓ: 90’ 
MATERIAL: Tempera (groc, cian, magenta, blanc i negre), pinzell mitjà (nº8 o nª9), dos pots per 
aigua, un drap de cotó, paper de cuina, Taper per a guardar-ho tot amb tapa com a paleta. 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer?. Cartolina DIN A4 en posició vertical es traçaran les 
diagonals per cercar el centre que, un cop determinat, es baixarà 2 cm. Fent centre en el nou 
centre es traçarà una circumferència de 9 cm de radi (18 cm de diàmetre) que es dividirà en 
dotze parts iguals seguint les explicacions del professor (primer es dividirà la circumferència en 
sis parts iguals emprant el radi de 9 cm – el radi es repeteix exactament sis cops a sobre el 
perímetre de la circumferència -, desprès es traçarà la mediatriu d’un dels segments (costats), 
resultat d’ajuntar dues de les sis parts, traçant la mediatriu d’aquest segment es divideix l’arc 
que ajunta els dos extrems del costat en dues parts iguals, parts que es repetiran fins a dotze 
vegades a sobre del perímetre de la circumferència). Un cop es té dividida la circumferència en 
dotze parts es començarà a pintar amb les temperes seguint les indicacions fetes a classe per 
part del professor, posant els tres colors primaris, es pot començar omplint la primera part, 
començant per la part superior, amb el color magenta, fent la barreja de tempera + aigua com 
ha explicat el professor; es saltaran tres parts i es posarà el color cian , es saltaran tres parts 
més i es posarà el groc; a continuació en mig de cada dos colors primaris es pintarà el color 
secundari corresponent i, per a finalitzar, entre cada secundari i primari es pintaran els terciaris. 
És molt important seguir les instruccions del professor i les explicacions fetes a classe. La 
làmina s’ha de lliurar amb el rètol de: CERCLE CROMÀTIC situat a dalt de la circumferència, a 
uns quatre cm, centrat i amb lletres de retolació de 0,5 cm d’alçada (també poden ser d’ 1 cm)  
amb retolador punta fina negre. Què es qualificarà? Es puntuarà la correcta retolació i divisió de 
la circumferència, així com la correcta situació dels colors de l’escala acromàtica; l’aplicació 
correcta de la tempera i la correcta interpretació de les explicacions fetes a classe; l’esforç en 
fer un bon treball; la pulcritud i presentació del treball. 
RESULTAT:   *Exemple de com ha de quedar 

 
 
.COMPETÈNCIES QUE S’HAN TREBALLAT: Competència 
1. Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges 
visual. Competència 2. Mostrar hàbits de percepció 
reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn 
natural i cultural. Competència 4. Interpretar i representar 
amb formes bidimensionals. Competència 5. Compondre 
amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i 
tècniques pròpies. Competència 6. Experimentar i/o 
improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges 
artístics. Competència 8. Valorar amb respecte i sentit 
crític. Competència 9. Gaudir de les experiències i 
creacions artístiques 
 
QUALIFICACIÓ: 
 

NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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UD 3: EL COLOR. 
TEMA: Gradació del color. Escala cromàtica: Colors primaris i secundaris, i escala 
acromàtica  
ACTIVITAT 7. En aquesta activitat l’alumne ha de ser capaç de augmentar la gamma cromàtica dels 
colors, aclarint-los o obscurint-los, fent possible poder observar que els colors blanc i negre purs no 
existeixen en la realitat, que sempre hi ha restes d’algun color que fa un blanc o un negre diferent a 
l’altre, augmentant el concepte limitat que es té referent als colors. També es treballaran els grisos 
com a pigments acromàtics, que són els que no tenen colors, ampliant la gamma de gris per a 
saber-la aplicar a treballs en blanc i negre.  Tot això ha d’anar acompanyat d’una correcta distribució 
de l’espai (graella) i aplicació de la tècnica humida com és la tempera. 
TÈCNICA:  Humida. Temperes. Retolació amb retolador normalitzat 0,5. 
SUPORT: Cartolina DIN A4 en posició horitzontal. 
TEMPORITZACIÓ: 120’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? DIN A4 en posició horitzontal, es deixaran 2 cm de marge al 
voltant i es farà una graella de 7 files de 2,4 cm d’alçada i 7 columnes de 3,7 cm d’amplada. Es 
començarà el treball posant un color primari en la primera columna i quarta casella (per exemple 
com mostra la taula que hi ha annexa), a continuació es començar`+a per la casella de dalt i amb el 
color blanc afegint molt poc del primari i aconseguint un quasi blanc, s’anirà afegint color primari fins 
arribar al color pur de la quarta casella; llavors se li anirà afegint molt poc negre fins arribar al quasi 
negre. Això es farà a cada una de les sis primeres columnes, seguint l’ordre correcte dels colors (el 
que has fet al cercle cromàtic). Finalment, a la sèptima columna, i com començant per dalt amb el 
colors blanc, s’anirà afegint negre fins arribar al negre pur. El pas d’una casella a l’altra ha de ser 
gradual, o sigui que el pas d’un color del quasi blanc al quasi negre ha de ser gradual i aconseguint 
que cada casella es diferencií de la anterior. S’han de respectar les explicacions donades pel 
professor a classe. L’alumne pot començar pel color que vulgui, però seguint l’ordre correcte. Si es 
vol es pot posar el títol que acompanya la taula de mostra, amb lletra de retolació de 0,5 cm 
d’alçada. 
Què es qualificarà? Es puntuarà la correcta distribució de l’espai DIN A4 respectant les mesures 
donades pel professor, l’aplicació correcta de la tempera i la correcta interpretació de les 
explicacions fetes a classe; l’esforç en fer un bon treball; la pulcritud i presentació del treball; la 
participació activa a classe en la realització; el portar el material i el seu cuidat. 
RESULTAT: 

 
COMPETÈNCIES QUE S’HAN 
TREBALLAT: Competència 1. 
Utilitzar estratègicament els 
elements dels llenguatges 
visual. Competència 2. Mostrar 
hàbits de percepció reflexiva i 
oberta de la realitat sonora i 
visual de l’entorn natural i 
cultural. Competència 4. 
Interpretar i representar amb 
formes bidimensionals. 
Competència 5. Compondre 
amb elements dels llenguatges 
artístics utilitzant eines i 
tècniques pròpies. 
Competència 6. Experimentar 
i/o improvisar amb instruments i 
tècniques dels llenguatges 
artístics. Competència 8. 

Valorar amb respecte i sentit crític. Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions 
artístiques.    
QUALIFICACIÓ: 

NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 

    

 

                              

ESCALA DE GRADACIÓ CROMÀTICA: COLORS PRIMARIS I SECUNDARIS  + ESCALA ACROMÀTICA 
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UD 4: LA TEXTURA. TEXTURA VISUAL I TÀCTIL. 
ACTIVITAT 11. TEMA: Paisatge amb textures calcades. En aquesta activitat es combinaran 
les UD2,4,5 i 6 (també la UD3: El color, prèvia consulta amb el professor); es tracta d’aproximar 
a l’alumne al seu entorn a través de la textura directament extreta dels elements naturals que 
l’envolten(vegetals i minerals) que anirà palpant i traslladant les característiques que defineixen 
la superfície de cada element al paper, aplicant una tècnica seca (llapis tou), per passar a crear 
un espai natural i personal combinant les textures calcades, representant l’espai pròxim i llunyà 
mitjançant la superposició de textures (percepció i composició). 
TÈCNICA: Lapis tou (2B, 3B...) i fulls blancs DIN A4. Opcional, els llapis de color. 
SUPORT: Cartolina DIN A4 
TEMPORITZACIÓ: 120’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? S’ha de representar un paisatge, en posició vertical o 
horitzontal, on hi hagi cel, muntanyes o roques, herba o terra, arbre/s(soc i fulles) i ombres 
projectades; s’ha de intentar representar l’espai i el volum de les coses, així com la seva 
textura. Als elements visuals : forma, textura i dimensions, se lis ha d’aplicar o, al menys, tenir 
en compta, els elements de relació: posició, ordre, equilibri i proporció en el moment de 
representar el tipus de dibuix que es demana. Com s’ha de fer? S’han de seleccionar les 
textures més adients a cada part del dibuix a representar (per exemple: calcar un soc d’un 
arbre per a representar el soc, múltiples fulles per al fullam, una pedra per a les roques, etc); si 
la textura a representar és impossible de calcar es cercarà una altra que s’aproximi a aquesta 
(per l’aire o cel, una textura de petits punts, com arenosa, etc) es calcaran amb un llapis tou en 
posició adequada a sobre del full blanc,seguint les explicacions el professor. Un cop calcades 
les textures es retallaran segons la forma i s’enganxaran seguint l’ordre de llunyania (ex. Cel, 
muntanyes, el terra, el soc i el fullam).     Què es qualificarà? Es puntuarà l’aplicació que s’ ha 
realitzat de les explicacions fetes a classe; l’esforç en fer i expressar-se el millor possible el 
paisatge; la correcta aplicació del material (calcar i enganxar correctament); la correcta 
presentació del treball.  
RESULTAT:  
 

COMPETÈNCIES QUE 
S’HAN TREBALLAT: 
Competència 1. 
Utilitzar estratègicament 
els elements dels 
llenguatges visual. 
Competència 2. 
Mostrar hàbits de 
percepció reflexiva i 
oberta de la realitat 
sonora i visual de 
l’entorn natural i 
cultural. Competència 
4. Interpretar i 
representar amb formes 

bidimensionals. 
Competència 5. 
Compondre amb 

elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies. Competència 6. 
Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics. 
Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític. Competència 9. Gaudir de les 
experiències i creacions artístiques. 
QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 

    

 
UD 4: TEXTURA I COLOR. 

  

*Exemples se paisatge amb textures monocromàtiques i policromàtiques. 
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ACTIVITAT 8.  Quadre de Miró. Pintura per a invidents (textura tàctil). En aquesta activitat es 
treballen conjuntament les UD 2 (forma), 3 (color), 4 (textura), 7 (composició) i 8 (tècniques gràfic –
plàstiques: collage, tempera i pintura matèrica). Es tracta de que l’alumne relacioni les textures amb 
colors i pugui crear un llenguatge per a què el invidents puguin interpretar una obra senzilla, 
percebin les textures (relleus) que corresponen a cada color, i visualitzar-la mentalment, 
aproximant-se així al món del art.  
TÈCNICA:  Humida (tempera) i collage.. 
SUPORT: Cartolina DIN A4 
TEMPORITZACIÓ: 120’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? Es centrarà l’exercici en l’obra d’un pintor:MIRÓ (al menys ha de 
tenir cinc colors purs + el blanc i el negre). Es cercarà informació en internet referent a la seva obra. 
Un cop coneguda millor la seva obra s’escollirà un dels seus quadres i es passarà a la cartolina DIN 
A4, a llapis. Seguidament es relacionarà cada color, incloent el blanc i el negre, amb una textura 
tàctil determinada, per exemple: el vermell amb la textura ondulada, el groc amb textura aspre, el 
cian amb textura suau, etc. Es poden utilitzar textures tàctils extretes de material de reciclatge com: 
cartrons ondulats ( distints grossors d’ondulació ), paper de polir ( diferents numeracions ), tela 
mosquitera, arpillera (tela de sac), plàstics, teixits( pana, lona, etc ); també es pot crear la textura 
amb cola làtex i altres materials ( arena, marmolina, pa rallat, sal grossa, etc ) -no emprar pasta 
(arròs, llenties, macarrons, etc)- . Un cop escollides les textures o bé es retallarà i enganxarà en el 
lloc corresponent o bé s’aplicarà el làtex, amb el material seleccionat, en el lloc adequat. Quan tot el 
quadre sigui un “puzle” de textures tàctils es completarà aplicant el color corresponent amb tempera 
un poc aguada (poc espessa) a cada textura mirant que la barreja sigui més o menys densa segons 
el grau de textura ( rugositat ) a pintar, amb la finalitat de que es pugui determinar el color, sense 
dificultat, amb el tacte . Les línies negres es faran amb cordills de diferents gruixos, depenent del 
gruix de la línia, que s’enganxaran i pintaran de negre. S’han de relacionar les formes amb el fons, 
que també ha d’estar texturat. El resultat final ha de ser una pintura per a invidents, on puguin 
seguir les formes que composen el quadre i saber en tot moment quin color hi ha en cada part de la 
superfície que ocupa. Totes les textures han de quedar ben fixades amb cola làtex a la cartolina. Un 
cop acabat es pot donat una capa de vernís transparent a tot el treball.  Què es qualificarà? Es 
puntuarà el correcte pas del quadre a la cartolina, l’aplicació correcta de les textures i de la tempera, 
la interpretació de les explicacions fetes a classe; l’esforç en fer un bon treball; la pulcritud i 
presentació del treball; la participació activa a classe, en la realització seguint les normes 
establertes. 

RESULTAT:*Exemples de treballs fets per alumnes del ins Marianao. 
COMPETÈNCIES QUE S’HAN 
TREBALLAT: Competència 1. Utilitzar 
estratègicament els elements dels 
llenguatges visual. Competència 2. Mostrar 
hàbits de percepció reflexiva i oberta de la 
realitat sonora i visual de l’entorn natural i 
cultural. Competència 4. Interpretar i 
representar amb formes bidimensionals. 
Competència 5. Compondre amb elements 
dels llenguatges artístics utilitzant eines i 
tècniques pròpies. Competència 6. 
Experimentar i/o improvisar amb 
instruments i tècniques dels llenguatges 
artístics. Competència 8. Valorar amb 

respecte i sentit crític. Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques. 
QUALIFICACIÓ: 

NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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UD 1, 2 i 5: EL CÒMIC. INTRODUCCIÓ.  
ACTIVITAT 13. En aquesta activitat es treballa, conjuntament, el llenguatge visual (UD1), la 
forma (UD2), la composició (elements de relació UD5). Es tracta de introduir a l’alumne en el 
món del còmic d’una manera simple i senzilla, a més d’aconseguir que l’alumne faci treballar la 
imaginació i desenvolupi la seva creativitat, sempre dins d’uns marcs i pautes marcades per a 
fer el treball. L’alumne ha de veure per sí mateix que hi ha infinites possibilitats per a un mateix 
principi i un mateix final; tantes com a persones que tinguin de redactar la historieta. També 
s’ha d’aconseguir entendre i emprar adequadament els elements que ens ajuden a representar 
una historia mitjançat el còmic; s’ha d’aconseguir comunicar el que es pensa,, a l’hora de 
resoldre una determinada situació, emprant aquest llenguatge visual. 
TEMA: El còmic de Cuttlas. 
TÈCNICA: Retolador normalitzat negre de punta fina (retoladors de color opcionals). 
SUPORT: Full DIN A4 en posició vertical (proporcionat pel professor). 
TEMPORITZACIÓ: 60’  
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? El professor proporcionarà a cada alumne un full d’una 
pàgina de còmic del dibuixant Cuttlas; en aquest full hi han vinyetes dibuixades i altres que 
estan en blanc. L’alumne ha  d’omplir les vinyetes que falten, de manera que es dibuixos de 
cadascuna estiguin connectats amb la vinyeta anterior i, també, amb la vinyeta que hi ha a 
continuació, per així poder completar la història (totes elles han d’enllaçar correctament amb la 
anterior i la següent, fins arribar al final). S’ha de seguir el tipus de dibuix del Cuttlas. Cada 
alumne crearà la seva pròpia història, continuant el/s diàleg/s del còmic que es dona, de 
manera coherent. Es recomana començar a llapis, sense pitjar, per acabar repassant el resultat 
a punta fina negre; cuidar dels globus i la correcta retolació dels diàlegs. Què es valorarà? Es 
puntuarà la imaginació i creativitat de l’alumne, la utilització dels recursos emprats en el còmic i 
explicats a classe (tipus d’entrepans o globus, línies cinètiques, metàfores visuals, 
onomatopeies, plans fotogràfics, representació de l’espai i del moviment, les proporcions, etc), 
la pulcritud i correcta presentació del treball. 
S’ha recomanat que es consulti l’obra de Cuttlas per estudiar la seva manera de treballar el 
còmic, per a fer-lo cal que busqueu en internet aquesta informació. 
RESULTAT:  
- Exemple de què s’ha de fer i resultats obtinguts: 
   *Original                                                              *Còmic a completar per l’alumne              *Exemples de resultats presentats per altres alumnes 

  
 

 

 

COMPETÈNCIES QUE S’HAN TREBALLAT: 
Competència 1. Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual. Competència 
2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i 
cultural. Competència 4. Interpretar i representar amb formes bidimensionals. Competència 5. 
Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies. 
Competència 6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges 
artístics. Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític. Competència 9. Gaudir de les 
experiències i creacions artístiques. 
QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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UD 5,1, 2, 3 i 6: EL CÒMIC. SANT JORDI 2020 
ACTIVITAT 14.En aquesta activitat es treballa, conjuntament, el llenguatge visual (UD1), la forma 
(UD2), el color (UD3), la composició (elements de relació UD7) i tècniques bidimensionals (UD8); 
també es podria incloure la UD 10 (la imatge digital) com una altra alternativa per a presentar el 
còmic. 
TEMA: El còmic.  
TÈCNICA: Lliure (tempera, llapis de colors, retoladors, retolador normalitzat, collage, fotomuntatge, 
tècnica mixta, etc) 
SUPORT: Cartolina DIN A4 en posició vertical 
TEMPORITZACIÓ: 240’  
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? El còmic es farà individualment ( presentant, com a mínim, una 
làmina  amb 13 vinyetes); si es fa en grup de dues persones es presentaran, com a mínim, dues 
làmines amb unes 25 vinyetes. S’ha de presentar un petit “dossier” on hi haurà: La fitxa (amb el 
còmic presentat escanejat ); un full a ordinador, tal com ha explicat el professor, on hi haurà, amb 
aquest ordre: Tema (el còmic), títol, argument  del còmic, personatges que intervenen i l’history 
board si es vol presentar (puja nota). També es pot presentar tot en una sola fitxa i on posa resultat 
incloure: Títol, argument amb el/s personatge/s principal/s i còmic acabat. 
Acompanyant aquests fulls seguirà el còmic final, per a fer-lo dins dels mínims exigits s’han de fer 
servir els recursos bàsics emprats en la realització de còmics: Plans fotogràfics, tipus de bafarades, 
línies cinètiques, onomatopeies i presentar-lo amb títol al començament, seguit de la distribució de 
l’espai  tal com ha dit el professor. 
El còmic és un treball interdisciplinari, juntament amb català, pel què es valorarà en les dues 
assignatures. 
Els còmics es presentaran al concurs que es farà al Ins Marianao, per categories,  per a la Diada de 
Sant Jordi. De tots els còmics presentats s’escolliran els millors per optar a premi, premi que es pot 
declarar desert si així es considera per part del professorat que els avaluï.   
Resum de les bases per a la presentació del còmic: 
1. Pot participar-hi tot l’alumnat matriculat al centre. 
2. Els còmics es podran fer de manera individual o en equips de dues persones (guionista i 
dibuixant). 
3. Els treballs s’hauran de presentar en fulls de DIN-A4. 
4. Color: blanc i negre, gamma de grisos acromàtics i/o amb colors. 
5. Tècnica: haurà d’ésser reproduïble (no difuminats, no transparències...). Es poden utilitzar trames 
adhesives, collage, programes informàtics etc. 
6. Presentació: extensió compresa entre un i sis fulls. 
7. Els fulls es dibuixaran per una sola cara i es deixarà un marge de 1cm. 
S’ha de tenir cura de la retolació de les lletres. (han de ser majúscules i de mida uniforme, ben 
arrenglerades i llegibles). 
Què s’avaluarà? Es qualificarà l’originalitat de la idea i del guió, la tècnica emprada i la seva 
correcta utilització, la correcta presentació del treball acabat, el lliurament dins del  termini fitxat.  
* El professor ha recomanat visitar pàgines web de dibuixants i còmics diferents, recomanant que es 
visiti la de Cuttlas, abans de començar amb el còmic, com ja es va aconsellar en el treball anterior. 
RESULTAT * Com exemple un dels còmics presentats en el curs 2015-2016: 

 

COMPETÈNCIES QUE S’HAN TREBALLAT: Competència 1. 
Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual. 
Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la 
realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural. Competència 4. 
Interpretar i representar amb formes bidimensionals. Competència 
5. Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines 
i tècniques pròpies. Competència 6. Experimentar i/o improvisar 
amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics. Competència 
8. Valorar amb respecte i sentit crític. Competència 9. Gaudir de les 
experiències i creacions artístiques. 

QUALIFICACIÓ: 

 

NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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UD 8: DIBUIX TÈCNIC (1). 
TEMA: Traçats bàsics. 
TÈCNICA: Llapis H i retoladors normalitzats (0,2-0,4-0,8), o punta fina negre.  
SUPORT: Full DIN A4 
TEMPORITZACIÓ: 120’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? Aquest treball es divideix en dues làmines: 
Làmina 1: Traçats de rectes a mà alçada i a llapis HB (dividir la làmina en quatre parts 
iguals:verticals, horitzontals, obliqües d’uns 45º i trama quadriculada) separades 5 mm. Per la 
part del darrera del full es repetirà el mateix, però es farà directament a retolador punta fina 0,5. 
Làmina 2: DIN A4 amb marge de 0,5 cm al voltant. Traçats de rectes amb escaire i cartabó 
(igual que en la làmina anterior), anat alternant els retoladors normalitzats, si es tenen, (1r-0’2, 
2n-0’4, 3r-0’8 i 4t-0’2+0’8); en cas de no tenir-los es podran fer tots els apartats amb retolador 
punta fina.  
Juntament amb l’activitat/s es presentaran de forma correcte els apunts – classe i fitxa al lliurar 
el dossier.  
Què es valorarà? S’han d’entendre i aplicar els conceptes treballats emprant els estris de dibuix 
tècnic de manera correcta i aconseguir una presentació pulcre i polida on la retolació i els 
traçats siguin correctes i estiguin ben centrats. 
RESULTAT: (AQUÍ HAS DE POSAR ELS TEUS DOS RESULTATS, NO ELS DELS EXEMPLES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Làmina a mà alçada                                                                 Làmina amb escaires 

 
COMPETÈNCIES QUE S’HAN TREBALLAT: Competència 1. Utilitzar estratègicament els 
elements dels llenguatges visual. Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i 
oberta de la realitat visual de l’entorn natural i cultural. Competència 4. Interpretar i representar 
amb formes bidimensionals. Competència 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o 
transdisciplinaris tant personals com col·lectius Competència 8. Valorar amb respecte i sentit 
crític. Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques. 
QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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UD 8: DIBUIX TÈCNIC (1). 
ACTIVITAT 10. En aquesta activitat es pretén que l’alumne aprengui a utilitzar correctament els 
estris de DT i a presentar correctament els treballs (aplicar els elements de relació), així com 
uns coneixements bàsics dels elements conceptuals treballats, relacionant-los interdisciplinària 
ment (amb tecnologia i matemàtiques). 
TEMA: La recta i la mediatriu. L’angle i la bisectriu. Suma i resta d’angles. 
TÈCNICA: Llapis H i retoladors normalitzats (0,2-0,4-0,8), o punta fina (0,5) negre. 
SUPORT: Full DIN A4 
TEMPORITZACIÓ: 60’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? Dividir el full o làmina en sis parts iguals (10 x 9,6 cm), amb 
un marge de 0,5 cm. S’ha de fer una composició correcta, a llapis, H o HB, sense pitjar, amb 
línies suaus i fàcils d’esborrar,  dels continguts de cadascuna de les divisions, sense que els 
traçats ni els enunciats o dibuixos toquin els marges (han d’estar a 1 cm, com a mínim, dels 
marges). Les lletres dels enunciats seran de 3 o 4 mm d’alçada. S’han de diferenciar els traçats 
segons la importància de la línia, repassar a 0’8 els resultats. S’han de respectar les normes 
que ha explicat el professor per a cada requadre. Què s’avaluarà? Que s’hagi estès i aplicat els 
conceptes treballats i explicats a classe, emprant els estris de dibuix tècnic de manera correcta, 
aconseguir una presentació pulcre i polida on la retolació i els traçats siguin correctes i estiguin 
ben fets i centrats. Juntament amb l’activitat/s es presentaran de forma correcte els apunts – 
classe al lliurar el dossier en acabar la avaluació.  
RESULTAT:                                                       
*Fer aquesta lamina amb escaires, compàs, retolador punta fina i repassar els resultats. 

 

COMPETÈNCIES QUE S’HAN 
TREBALLAT: Competència 1. Utilitzar 
estratègicament els elements dels 
llenguatges visual. Competència 2. 
Mostrar hàbits de percepció reflexiva i 
oberta de la realitat sonora i visual de 
l’entorn natural i cultural. Competència 
4. Interpretar i representar amb formes 
bidimensionals. Competència 5. 
Compondre amb elements dels 
llenguatges artístics utilitzant eines i 
tècniques pròpies. Competència 6. 
Experimentar i/o improvisar amb 
instruments i tècniques dels llenguatges 
artístics. Competència 8. Valorar amb 
respecte i sentit crític. Competència 9. 
Gaudir de les experiències i creacions 
artístiques.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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UD 9: DIBUIX TÈCNIC (2). 
TEMA: Tipus de triangles segons els seus costats i segons els seus angles.  
ACTIVITAT 11. Amb aquest treball l’alumne ha de demostrar la millora en la utilització dels 
estris de DT I el millor control del llapis I de la composició, així com de la retolació. Es tracta 
d’aconseguir que l’alumne diferenciï els tipus de triangle I es familiaritzi amb els noms tècnics 
d’aquests; també s’ha de relacionar amb les matemàtiques I el teorema de pitàgores, que 
s’explicarà juntament amb l’activitat. 
TÈCNICA: Llapis H i retoladors normalitzats (0,2-0,4-0,8), o punta fina (0,5) negre. 
SUPORT: Full DIN A4 
TEMPORITZACIÓ: 120’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? S’ha de fer una composició correcta a llapis, H o HB, sense 
pitjar, amb línies suaus i fàcils d’esborrar,  dels continguts de cadascuna de les divisions, sense 
que els traçats ni els enunciats toquin els marges (han d’estar a 0,5 cm dels marges). S’han de 
diferenciar els traçats segons la importància de la línia, repassar a 0’8 els resultats i a 0,4 les 
dades, els passos o arcs del angles deixar-los a llapis (línies molt fines per a pautes 
d’escriptura o marges per a centrar els dibuixos). Què s’avaluarà? Que s’hagi entès i aplicat els 
conceptes treballats i explicats a classe, emprant els estris de dibuix tècnic de manera correcta, 
aconseguir una presentació pulcre i polida on la retolació i els traçats siguin correctes i estiguin 
ben fets i centrats; així com la correcta interpretació de les normes dictades pel professor. 
Juntament amb les activitats es presentarà de forma correcte la fitxa.  
RESULTAT:                                                              
*Fer aquesta lamina amb escaires, compàs, retolador punta fina i repassar els resultats. 

 
COMPETÈNCIES QUE S’HAN 
TREBALLAT: Competència 1. Utilitzar 
estratègicament els elements dels 
llenguatges visual. Competència 4. 
Interpretar i representar amb formes 
bidimensionals. Competència 8. Valorar 
amb respecte i sentit crític. 
Competència 9. Gaudir de les 
experiències i creacions artístiques.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUALIFICACIÓ: 
 

 NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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UD 9: DIBUIX TÈCNIC (3). 
TEMA: Els quadrilàters. 
ACTIVITAT 12. Amb aquesta activitat es vol seguir incrementant el bon ús del material de DT, 
així com ampliar els coneixements dels polígons, centrant-nos en els quadrilàters, estudiant els 
diferents tipus i característiques, relacionant-los amb els traçats fets fins ara i en una activitat 
interdisciplinària, completant l’assignatura de tecnologia i de matemàtiques en lo que fa 
referència a la part gràfica; procurant que l’alumne estableixi una relació entre assignatures i 
així facilitar el treballar amb aquests tipus de polígons. 
TÈCNICA: Llapis H o HB i retoladors normalitzats (0,2-0,4-0,8) o punta fina negre. 
SUPORT: Full o làmina DIN A4. 
TEMPORITZACIÓ: 90’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? S’ha de fer una composició correcta a llapis, H o HB, sense 
pitjar, amb línies suaus i fàcils d’esborrar,  dels continguts de cadascuna de les divisions, sense 
que els traçats ni els enunciats toquin els marges (han d’estar a 1 cm dels marges). S’han de 
diferenciar els traçats segons la importància de la línia, repassar a 0’8 els resultats i a 0,4 les 
dades, els passos o arcs del angles deixar-los a llapis (línies molt fines per a pautes 
d’escriptura o marges per a centrar els dibuixos, per a, després, esborrar-los). Aplicar 
exactament les explicacions fetes pel professor a classe. Què s’avaluarà? Que s’hagi entès i 
aplicat els conceptes treballats i explicats a classe, emprant els estris de dibuix tècnic de 
manera correcta; aconseguir una presentació pulcre i polida on la retolació i els traçats siguin 
correctes i estiguin ben fets i centrats; així com la correcta interpretació de les normes dictades 
pel professor. Juntament amb les activitats es presentarà, de forma correcte i personalitzada, la 
fitxa i, en el dossier, els apunts – classe, aquests apunts també han de constar en la fitxa tal 
com s’indica a continuació.  
RESULTAT:                                                        
*Fer aquesta lamina amb escaires, compàs, retolador punta fina i repassar els resultats. 

 
COMPETÈNCIES QUE S’HAN TREBALLAT: 
Competència 1. Utilitzar estratègicament els 
elements dels llenguatges visual. Competència 
4. Interpretar i representar amb formes 
bidimensionals. Competència 8. Valorar amb 
respecte i sentit crític. Competència 9. Gaudir 
de les experiències i creacions artístiques.    
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUALIFICACIÓ: 

NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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UD 9: DIBUIX TÈCNIC (5). 
TEMA: Mètodes generals de traçat de polígons. 
Amb aquesta activitat es vol seguir incrementant el bon ús del material de DT, així com ampliar els 
coneixements dels polígons, centrant-nos en els dos mètodes per a dibuixar qualsevol tipus de 
polígon del que se’ns doni el radi de la circumferència que el conté (circumscrita) o la mesura del 
seu costat. S’ha d’aprendre a relacionar els traçats fets fins ara i desenvolupar-los com  una activitat 
interdisciplinària, completant l’assignatura de tecnologia i de matemàtiques en lo que fa referència a 
la part gràfica; procurant que l’alumne estableixi una relació entre assignatures i així facilitar el 
treballar amb aquests tipus de polígons. 
TÈCNICA: Llapis H o HB i retoladors normalitzats (0,2-0,4-0,8) o punta fina negre. 
SUPORT: Full o làmina DIN A4. 
TEMPORITZACIÓ: 60’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? S’ha de fer una composició correcta a llapis, H o HB, sense 
pitjar, amb línies suaus i fàcils d’esborrar,  dels continguts de cadascuna de les divisions, sense que 
els traçats ni els enunciats toquin els marges (han d’estar a 0,5 cm dels marges). S’han de 
diferenciar els traçats segons la importància de la línia, repassar a 0’8 els resultats i a 0,4 les dades, 
els passos o arcs del angles deixar-los a llapis (línies molt fines per a pautes d’escriptura o marges 
per a centrar els dibuixos, per a, després, esborrar-los). Aplicar exactament les explicacions fetes 
pel professor a classe.; l’alumne anirà seguint i fent a la làmina tots els passos que s’indiquin, 
acabant la làmina a la vegada que el professor, repassar-la i acabar-la a casa. Què s’avaluarà? Que 
s’hagi entès i aplicat els conceptes treballats i explicats a classe, emprant els estris de dibuix tècnic 
de manera correcta; aconseguir una presentació pulcre i polida on la retolació i els traçats siguin 
correctes i estiguin ben fets i centrats; així com la correcta interpretació de les normes dictades pel 
professor. Juntament amb les activitats es presentarà, de forma correcte i personalitzada, la fitxa i, 
en el dossier, els apunts – classe, aquests apunts també han de constar en la fitxa tal com s’indica a 
continuació.                                  
RESULTAT:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETÈNCIES QUE S’HAN TREBALLAT: Competència 1. Utilitzar estratègicament els 
elements dels llenguatges visual. Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de 
la realitat visual de l’entorn natural i cultural. Competència 4. Interpretar i representar amb formes 
bidimensionals. Competència 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris 
tant personals com col·lectius Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític. Competència 9. 

Gaudir de les experiències i creacions artístiques. 
QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 

    

Apunts . Mètodes generals de traçat de polígons                               

 

Apunts de les explicacions del professor (els teus).                        Làmina amb escaires (la teva). *Exemple del professor                                                          
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