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ACTIVITAT 2. De la imatge al signe. Has de reduir les imatges (dibuixos) de la 1ª 
columna a la mínima expressió; això vol dir que has de convertir el dibuix en un simple 
signe que el representi. Això l’has de fer en tres passos. 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 visual de 
l’entorn natural i cultural. 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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ACTIVITAT2.1  De la imatge al signe. Redacció. A continuació fes un relat emprant 
signes, en lloc de paraules, per descriure el que vols contar. Comença posant un títol i 
segueix la pauta donada omplint tota la pàgina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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) 
    

 



DOSSIER (PI) PLÀSTICA  1ESO  CURS 2019-2020  
 

Alumne:                     curs/grup:       Data:          Professor: Jeroni Burguera 
 

 

ACTIVITAT 4. LLENGUATGES DE COMUNICACIÓ. ESCRIPTURA I DIBUIX. EL 
PICTOGRAME 
 TEMA: Escriptura (formes escrites 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. Aquest escrit serà una història, o conte, que es farà per parelles, que 
tindran d’organitzar-se per fer dues làmines que contin el relat de manera conjuntada. 
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. Es dibuixarà una pauta, a cada làmina, amb marges de 2 cm als costats i 3,5 cm a 
dalt; es deixarà 2,5 cm entre línies i a sobre d’aquestes es faran les lletres de 0,5 cm d’altura. 
Es posarà un títol on, també, hi ha d’haver dibuixos, es passarà a redactar amb lletra 
cal·ligràfica i sense  faltes d’ortografia. Els petits dibuixos, al menys de 2,5 x 2,5 cm,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 sense deixar línies a mitges i mai finalitzar amb un “FÍ” . Aquest escrit ha de transmetre 
de la manera més aproximada possible el missatge que es volia conar 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. 
 CONSULTAR: 
https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/ 
 
https://autismodiario.org/2015/03/21/autismo-y-pictogramas/ 
http://concepru.blogspot.com/2011/04/cuentos-del-bosque.html 
 
 

QUALIFICACIÓ: 
NA (no assoleix) AS (assoleix satisfact.) AN (assoleix notable) AE (assoleix excel·lent) 
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ACTIVITAT 5: LA FORMA. LA LÍNIA COM ELEMENT VISUAL. 
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), semblant que estigui en relleu. 
TÈCNICA: Retolador negre punta fina 0,5 
SUPORT: Cartolina DIN A4 
MATERIAL: Retolador punta fina negre o, en defecte d’aquest, bolígraf negre. 
TEMPORITZACIÓ: 60’. Activitat adaptada. 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? L’alumne dibuixarà el contorn de la seva mà a llapis i sense 
pitjar i passarà a aplicar la línia a mà alçada (sense regla). El contorn de la mà ha d’ocupar 
quasi tota la làmina, o full en cas de no tenir làmines. Aquestes línies seran horitzontals, és a 
dir, d’esquerra a dreta (de marge a marge) i es traçaran, més o menys, a la mateixa distància 
les unes de les altres; tal com va explicat el professor a classe. Cada línia es farà d’un sol traç, 
es a dir, sense aixecar el retolador del paper. Un cop omplerta la làmina s’esborrarà el llapis. 
És un dibuix de introducció al traçats a mà alçada per arribar a tenir un cert control de la mà a 
l’hora de dibuixar qualsevol línia sense estris de dibuix tècnic. 
Què es qualificarà? Es puntuarà l’aplicació que s’ ha realitzat de les explicacions teòric -
pràctiques fetes a classe; 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 de com s’ha de fer i com ha de ser el resultat un cop acabat: 

 *Exemple de com s’ha de anar fent l’exercici del relleu  de la mà 
 
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) 
    

 

*Exemple: Estrella de mar.                             * Dibuix fet per una alumna.                          *El mateix fet pel profesor  (15’ 
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Exemple: 

 

ACTIVITAT ADAPTADA 6. El cal·ligrama.  
Seguint l’exemple de dalt, cerca a internet un 
poema en català que faci referència a la 
primavera, el còpies i escrius en el següent 
requadre, ben escrit i arranglerat                                                               
i , calcant i seguint la línia del dibuix del full que 
se te proporciona a continuació, ves copiant el 
poema cobrint la línia (a l’igual que en el 
exemple). Si prefereixes pots copiar el poema i 
imprimir-lo amb lletra Arial  14; per poder anar 
retallant paraula per paraula i enganxant-les 
seguint el dibuix. Decorar l’entorn (el fondo). 
Ets lliure d’escollir una altra estació de l’any 
amb un poema per a representar-la, així com 
d’escollir un altre dibuix que, també, faci 
referència a aquesta estació escollida per fer el 
cal·ligrama que la representi. 
 
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: 
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Plantilla: 
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ACTIVITAT 10.  LA FORMA, EL COLOR I TÈCNIQUES GRAFICOPLÀSTIQUES 
TEMA: La forma (contorn/dintorn), el color (gama càlida i freda) i tècnica seca. 
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 diferenciar la gamma càlida (colors 
càlids: magenta, groc i taronja) i la gamma freda (colors freds: cian, verd i lila). També ha de 
familiaritzar-se amb el cercle cromàtic de  6 colors ordenats correctament (cromàticament): 
magenta, taronja, groc, verd, cian i lila (colors primaris i secundaris). 
TÈCNICA: Seca (llapis de colors) 
SUPORT: Làmina DIN A4. 
MATERIAL: Full proporcionat pel professor que pot calcar en lamina o fer-ho directament. 
TEMPORITZACIÓ: 60’. Activitat adaptada. 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? Es treballarà en el dibuix que s’ha facilitat a l’alumne, on la 
forma i el fons estan interrelacionats per una xarxa de línies ondulades que van d’un marge a 
un altra transformant tota la lamina en un “trencadís” (com un trencaclosques). 
La aplicació del color es farà diferenciant 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”. 
Què es qualificarà? Es valorarà la correcta aplicació del color, així com la correcta presentació 
(en làmina) i pulcritud del treball. 
 EXEMPLES: 
  *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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ACTIVITAT ADAPTADA 8: EL COLOR. 
TEMA: CERCLE CROMÀTIC (6 colors). Aquesta activitat vol aproximar a l’alumne al color 
com a pigment i demostrar que amb tres colors (colors primaris) podem obtenir tots els altres. 
També es treballarà la obtenció de grisos com a colors 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, des d’aquest es traçarà una circumferència de 9 cm de radi (18 
cm de diàmetre) que 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 -. Un cop es té 
dividida la circumferència en sis 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 saltarà una part i es posarà el color 
groc , es saltarà una altra part i es posarà el cian, quedant una altra part en blanc. A 
continuació en mig de cada dos colors primaris es pintarà el color secundari corresponent 
(magenta + groc = taronja; groc + cian = verd i cian + magenta = lila). 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 i centrat, 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 cromàtica; 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) 
    

 
                  
                CERCLE CROMÀTIC 
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Plantilla: 
 
 
 

CERCLE CROMÀTIC DE SIS COLORS 
(COLORS PRIMARIS I SECUNDARIS) 
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ACTIVITAT ADAPTADA 12:  EL COLOR. GRAELLA DE GRADACIÓ CROMÀTICA 
TEMA: Gradació del color. Escala cromàtica (colors primaris) i escala acromàtica (grisos). 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 color, 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 I MATERIAL:  Humida. Temperes. Retolació amb retolador normalitzat 0,5. 
SUPORT: Cartolina DIN A4 en posició vertical. 
TEMPORITZACIÓ: 120’ 
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? DIN A4 en posició vertical, s’omplirà la graella de 7 files i 4 
columnes que se te proporciona. Es començarà el treball posant els colors primaris en la quarta 
casella de cada columna (per exemple com mostra la taula que hi ha annexa), a continuació es 
començarà per la casella de dalt de cada columna amb el color blanc afegint molt poc del primari i 
aconseguint un color 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 color quasi negre. Això es farà a cada 
una de les columnes. Finalment, a la quarta columna, i començant per dalt amb el color blanc, 
s’anirà afegint negre fins arribar al negre pur, passant pels grisos. El pas d’una casella a l’altra, en 
cada columna, ha de ser gradual; cadascuna de les caselles de cada columna s’ha de diferenciar de 
la anterior i de la següent. L’aplicació del color a tempera ha de ser correcta, el color ha de ser pla, 
igualat, i cobrent (no aigualir els colors); s’han de respectar els marges de la graella. S’han de 
respectar les explicacions donades pel professor a classe. L’alumne pot començar pel color que 
vulgui. 
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. 
 
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 4: LA TEXTURA PLANA (TEXTURA GRÀFICA) I EL COLOR. 
 

	  
	  

	   	   	  
	  

	  
	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  

	   	  
	  
	  

	   	  

	  
	  

	   	   	  

	  
	  
	  

	   	   	  

        GRAELLA DE GRADACIÓ DELS COLORS PRIMARIS I ESCALA ACROMÀTICA 
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ACTIVITAT 14. TEMA: Canviar la percepció de una imatge canviant la textura plana, el cor o el  
color texturat... En aquesta activitat l’alumne ha de poder experimentar els canvis que farà una 
mateixa imatge aplicant-li de manera diferent els colors (homogènia i plana) i textures gràfiques 
(planes), poden apreciar les diferents qualitats artístiques o publicitàries (art gràfic) que es poden 
aconseguir emprant la tècnica d’enganxar (collage)  amb elements senzills que poden canviar 
totalment la qualitat i el missatge de la imatge que es representa. Serà un aprofundiment en la teoria 
del color basat en la textura. L’alumne ha de saber aplicar la teoria del color, seleccionar, modelar i 
configurar una composició complementada amb l’aplicació de la textura gràfica. 
TÈCNICA:  Collage. Cola làtex, plantilla (penjada al moodle ACTIVITAT 14.1) i paper de color 
setinat. SUPORT: Cartolina DIN A4  
TEMPORITZACIÓ: 60’ 
PROCEDIMENT: S’ha de portar revistes on predomini el color setinat (brillant). Després de llegir, 
comentar i explicar el tema de les textures, es cercarà la relació de l’activitat amb la textura gràfica. 
Es dividirà la làmina en quatre apartats rectangulars separats uns 5 mm entre ells i un marge d’un 
cm al voltant (es pot emprar la plantilla penjada al moodle (ACTIVITAT 14.1). Seguidament cada 
alumne farà el seu esbós dins de les mesures d’una de les divisions seguint les instruccions del 
professor; esbós que s’anirà repetint en cada una de les altres tres divisions; però que anirà 
canviant la manera d’aplicar el color i la textura. Així s’utilitzarà en les 4 divisions la següent pauta:  
1ª Es retallaran, amb la mà, colors plans càlids i freds que s’aniran enganxant dins de les parts 
(forma, suport, fons) contrastant els colors de manera que destaqui la forma (càlids) a sobre del 
fons (freds).  
2ª Emprant colors plans, es farà que la part de la forma que passi per sobre d’un altre color segui 
del seu complementari (està al costat oposat en el cercle cromàtic). S’utilitzaran colors primaris i 
secundaris. 
3ª S’utilitzaran colors texturats que aniran omplint les superfícies de manera que els colors purs de 
la forma destaquin sobre dels colors neutres (marrons i ocres del suport i fons). Retallats a mà. 
4ª Es farà un contrast de forma-suport-fons emprant l’escala de grisos texturats (no uniformes) 
retallats a mà i a tisores. Tot estarà ben enganxat i respectant els límits dels rectangles. 
Què es qualificarà? Es puntuarà la originalitat i forma correcte de crear textures, la correcta 
interpretació de la teoria i 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: 
*Dos exemples que poden ajudar-te:  

 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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ACTIVITAT 18. : EL LLENGUATGE VISUAL. LA COMPOSICIÓ. EL CARTELL  
En aquest treball es posarà en pràctica tot el que l’alumne ha anat assimilant durant el curs i, 
també, es podrà avaluar la capacitat de recerca i anàlisi, al igual que la capacitat de imaginar i 
crear que ha anat desenvolupant en el transcurs d’aquest curs. 
TEMA: La imatge com a mitjà de comunicació visual. El cartell. 
TÈCNICA: Lliure. 
SUPORT: Cartolina blanca DIN A4, en posició vertical. 
TEMPORITZACIÓ:  240’ 
PROCEDIMENT:  Primerament es farà una sèrie de 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 ha d’haver estat 
publicat amb anterioritat. Aquest cartell ha de complir les següents basses: 

1. Es farà en mida DIN A3 i en posició vertical. 
2. Es deixarà un marge de 2 cm al voltant, en la part inferior  serà de 5 cm, si es vol (és 

lliure) 
3.   Tindrà el següent text:   SANT JORDI 2021.  
                                        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. 

5. El nom, curs i grup, i l’INS s’escriuran a la part del darrera de la làmina. 
* Aquestes basses es complementaran amb les que ha dictaminat l’Ajuntament de Sant Boi 
pel concurs de cartells que es fa cada any per a la festa del dia de  Sant Jordi. 

Les recomanacions que es fan per a la realització correcte del cartell són les següents: a. 
Recerca de documentació gràfica que ens pugui servir per a la part del dibuix  ( per exemple, 
fer servir quadres de pintors coneguts, preferiblement catalans, per a model del cartell, fent 
modificacions i introduint símbols o imatges referents a la festivitat de Sant Jordi: rosa, llibre, 
drac, etc.); b. Fer un dibuix senzill i amb colors plans ( si no s’ha escollit fer una rèplica 
modificada d’un determinat quadre); c. Fer una composició i distribució adequada dels diferents 
elements que intervenen, no caure en els detalls superflus, d. Cercar una retolació adient al 
tipus de cartell que es fa; e. Utilitzar la teoria del color per aconseguir que uns colors destaquin 
als costat d’uns altres, fer servir la tècnica graficoplàstica més adequada al tipus de dibuix 
escollit,... La presentació final ha de ser polida i sense esmenes, sense doblegar i presentar els 
esborranys, o propostes, que s’han fet juntament amb la fitxa.               

 
• 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 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 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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ACTIVITAT 20. TEMA: INTRODUCCIÓ AL CÒMIC. CUTTLAS.INFORMAR-SE DE L’OBRA 
DE CUTTLAS I COMPLETAR EL CÒMIC.   
En aquesta activitat es treballa, conjuntament, el llenguatge visual (UD1), la forma (UD2), la composició 
(elements de relació UD5) etc 
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 fet amb lletra majúscula. 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 de bafarades 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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S’ha donat el full amb el còmic incomplert que teniu d’imprimir i completar, tal com vosaltres  
resoldríeu aquesta  situació, t’has de imaginar una solució original i divertides. Es poden tractar 
 diferents temes: alcoholisme, ludopatia, feminisme, “maxisme”, racisme, homofòbia, malaltia,  
abús de poder, atracament, drogues, noves tecnologies, etc... No omplir per omplir, sense contar  
una com i què ha passat i per què. 
 
 
ACTIVITAT 20.1.  ANNEX 
Com hauràs vis, el Cuttlas dibuixa de manera molt sezilla i el amb figures de pal, però, si  
has visitat la seva obra, obrir la web i anar a imatges: 
https://www.google.com/search?q=cuttlas+%2B+c%C3%B2mic&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=2ahUKEwjs8ejV18noAhWD2-
AKHRYRDJYQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1047&bih=555 
podràs observar com tots el seus còmic tenen una “moraleja”, tots es poden relacionar 
amb fet que podrien estar coses que passen ara, però portats a un altre terreny o 
temps. En el seus còmics, encara que senzills, intervenen tots els elements que entren 
a formar part del còmic: enquadraments (plans: gran pla general, pla general, pla 
americà, pla mig, primer pla, primeríssim primer pla i pla detall), línies cinètiques 
(indiquen moviments), bafarades (espais on s’escriu el diàleg), finestres (rectangles a 
dalt o a baix de la vinyeta on s’escriu en tercera persona), metàfores visuals 
(pictogrames o dibuixos que representen una expressió, com una bombeta per indicar 
una idea), onomatopeies (sorolls, crits,..., que van envoltats d’un globus adequat a 
cadascuna (un globus estrellat, per acompanyar un soroll estrident...).  
Tu has de tenir en compta com dibuixa i mirar de introduir tots, o quasi tots, els 
elements del còmic en el teu, conservant els mateixos dibuixos que intervenen en el 
còmic començat (mesures, formes, proporcions) i completar-lo. 
 
Un cop has fet aquesta pràctica de introducció,  i seguint el mateix model de còmic 
(figures i elements de pal, senzills) crearàs la teva pròpia història de tantes pàgines 
com vulguis, mínim una pàgina de unes quinze vinyetes, tal com fa el Cuttles. Pots fer 
un còmic de més d’una pàgina amb tantes vinyetes com vulguis. El tema del teu còmic 
personal serà: 
                        “EL CONFINAMENT AMB LA MEVA FAMÍLIA” 
 
Es presentarà tot repassat a punta fina, és igual si es fa en làmina o en full, però s’ha 
de tenir cura de la presentació. 
Recordar de posar el títol en la primera vinyeta, informar-se. 
 
+ En recorda’t de posar el teu nom i cognoms, curs i grup a peu de pagina, a la dreta, i 
amb molt bona lletra 
 
A reveure i fins ben aviat, si tot va be. 
 
!QUEDA’T A CASA” 
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ACTIVITAT 22: AUTORETRAT 
En aquesta activitat es té de combinar la recerca i l’experiència adquirida durant el curs, tant el el 
maneig dels estris i materials, com en el de les formes i composició. L’alumne tindrà d’observar i 
analitzar per a poder-se descriure mitjançant amb un autoretrat, recolzant-se amb l’ajuda de la 
recerca que s’ha de fer, a internet, de com es dibuixa un nas, uns ulls, una boca, unes orelles, un 
pentinat..., una cara en general. L’alumne a de mirar de trobar quins d’aquests elements que formen 
el rostre humà són els més adients per a poder fer un  autoretrat.  
TEMA: El rostre humà. L’autoretrat. 
TÈCNICA: llapis tou (B o 2B), o HB si no es té d’altre. També es pot fer amb llapis de colors. 
SUPORT: Làmina DIN A4 en posició vertical, o full, en cas de no tenir làmina. 
TEMPORITZACIÓ: Confinament   
PROCEDIMENT: Què s’ha de fer? Primer de tot es cersarà informació, tal com s’ha explicat en un 
principi, de les parts que configuren una cara (cercar a internet - google -, per exemple: “com es 
dibuixen uns ulls?, un nas, unes orelles, una boca, els cabells, una cara, ...); amb tota la informació 
que s’ha cercat, fer una selecció dels elements que més s’aproximen als que descriven la teva 
pròpia cara (el nas que més es sembla al teu, la boca més semblant a la teva, etc). Així, com si fos 
un puzle, vas mpntant la teva cara; pot ser amb línies, amb sombres o amb color; tu ja hauràs pogut 
veure com altres dibuixen aquests elements per construir una cara. Recorda, com s’ha comentat a 
classe, que cada rostre és diferent, uns són més estrets i allargats, altres més arrodonits, etc; Per 
això tindràs de cercar informació de com es fa un esquema d’una cara per a començar a treballar i 
col·locar les parts que la formen (google: com es dibuixa una cara?). Recorda que no has de copiar 
una cara ja feta; la que dibuixis s’ha de semblar a tu. Quan comencis a dibuixar has de centrar la 
cara a la làmina, la mesura de la cara serà la de la teva mà; si el comproves veuràs que la teva mà 
plana, col·locada a sobre de la teva cara, va des de dalt del front fins a sota de la barbeta. Ha de ser 
una activitat entretinguda, sense límits a la recerca i creativitat, acabant amb un treball original i que 
mostri el resultat d’una recerca i estudi del rostre humà aplicat a la teva pròpia cara. 
Què s’avaluarà? Es qualificarà l’originalitat, la correcció de tècnica emprada, la feina de recerca i 
selecció (que es pot introduir en un annex a la fitxa), la correcta presentació del treball acabat i el 
lliurament dins d’un termini lògic.  
* Exemples de recerca de com es dibuixa una cara, un nas, uns ulls, una boca, unes orelles ...  

 
 
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 5. Compondre amb elements dels 
llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies. 
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) 
    

 
 


