
        Generalitat de Catalunya 
        Departament d’Ensenyament 
        Institut Marianao 

 

 

 

 
 

DEURES D’ESTIU  

EDUCACIÓ VISUAL I 

PLÀSTICA  
 

OPTATIVA: INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES 
GRÀFICO – PLÀSTIQUES 

Professor: JERONI BURGUERA                           

 
 

Etapa educativa: 1ESO 

  
CURS 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DEURES D’ESTIU PER ALUMNES AMB LA OPTATIVA DE VP PENDENT: 
“INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES GRÀFICO-PLÀSTIQUES” 
 
Llegir abans de començar  
 

Alumnes que al juny lis quedi pendent l’assignatura de la optativa de VP, tindran de lliurar els 

treballs que hi ha indicats en el índex de continguts que figura a continuació. Totes les activitats 

que es citen tindran de presentar-se en un dossier amb porta fulls, la portada i l’índex que ja es 

donen (completar amb les dades de cada alumne a ordinador). Aquestes activitats es presentaran 

degudament resoltes i acompanyades per la seva corresponent fitxa de presentació, correctament 

confeccionada per l’alumne, amb capçalera i peu de pàgina de disseny propi i amb la incorporació 

de la imatge del treball que s’ha fet, degudament escanejat, o fotografiat. Si un alumne/a té 

alguna de les activitats correctament feta i aprovada, amb la seva fitxa ben feta; no cal que la torni 

a fer ja que el professor té la seva qualificació. Solament ha de fer les que té suspeses o no va 

presentar ,i les seves fitxes. A continuació es dona l’índex del dossier a presentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         ÍNDEX DE CONTINGUT DEL 2n QUADRIMESTRE 

  

1. UD 1: LA FORMA. PLANA I TRIDIMESIONAL.                                                           
      UD 3: LA TEXTURA VISUAL.   

UD 2: EL COLOR.                                                                                                                                                                                                        

UD 4: TÈCNIQUES GRÀFICO-PLÀSTIQUES. 

1.1. ACTIVITAT 1: POSICIONS DE LA RECTA A L’ESPAI I TRAMA. CONEIXEMENT I MANEIG DELS 
LLAPIS + fitxa. 

1.2. ACTIVITAT 2: FORMA I TEXTURA. LA RECTA COM ELEMENT CONFIGURADOR DEL PLA+ fitxa. 
1.3. ACTIVITAT 3: FORMA I TEXTURA. EL PUNT COM ELEMENT CONFIGURADOR DEL PLA + fitxa. 
1.4. ACTIVITAT 4: TÈCNICA SECA. LLAPIS TOU .ESCALA MONOCROMÀTICA + fitxa. 
1.5. ACTIVITAT 5: TÈCNICA  HUMIDA. AIGUADA, CAFÈ SOLUBLE.ESCALA MONOCROMÀTICA + fitxa. 
1.6. ACTIVITAT 6: TÈCNICA COLLAGE. PAPERS DE COLOR SETINATS + fitxa. 
1.7. ACTIVITAT 7: TÈCNICA HUMIDA. TEMPERA .ESCALA POLICROMÀTICA + fitxa. 
1.8. ACTIVITAT 8: TÈCNICA HUMIDA. TEMPERA .CÒPIA D’UN QUADRE DE VAN GOGH (PAISSATGE) + 

fitxa. 
1.9. ACTIVITAT 8: TÈCNICA HUMIDA. TEMPERA .EL RETRAT EXPRESSIONISTA + fitxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD 1 i 4: INTRODUCCIÓ. EL LLAPIS DE GRAFIT. POSICIONS DE LA RECTA A L’ESPAI. 
ACTIVITAT 1. TEMA: Traçats a mà alçada. Posicions de la línia recta. Amb aquesta activitat es vol 

introduir a l’alumne en el coneixement i possibilitats  dels elements visuals en l’àmbit més artístic, 

concretament en les tècniques seques més simples com pot ser la del llapis de grafit. També es treballarà 

el càlcul visual de mesures i proporcions, així com els traçats de les rectes, deixant de banda els estris 

tècnics (la regla, les escaires, etc); millorant l’assoliment del control en l’execució de les ordres dels cervell 

per a realitzar el manat.  

TÈCNICA: Llapis H (dur), HB (mitjà) i B (tou). 

SUPORT: Làmina DIN A4 

TEMPORITZACIÓ: 60’ 

ACTIVITAT: Què s’ha de fer? Es deixarà un marge de 1 cm, (+/-), al voltant de la làmina DIN A4, traçat a 

mà alçada. L’alumne dividirà l’espai de dintre dels marges en quatre parts iguals, això es farà sense 

mesurar, i a mà alçada, amb la finalitat de que l’alumne aprengui a valorar visualment les dimensions i 

controlar el traçat deixant de  dependre d’altres estris (la regla i escaires) i aprendre a valer-se per ell 

mateix, sobre tot en l’àmbit més personal, l’artístic. Un cop s’han fet les divisions, emprant línies rectes 

molt fines, es procedirà a omplir cadascuna de les parts amb rectes separades de 3 a 4 mm (no s’ha de 

mesurar):             

a.  Es traçaran rectes verticals amb el llapis dur (H).  

b.  Es traçaran rectes horitzontals amb el llapis normal (HB).  

c.  Es traçaran rectes obliqües amb el llapis tou(B).  

d. Es dibuixarà una trama quadriculada emprant el llapis tou per les horitzontals i el dur per a les verticals. 

Què s’avaluarà? Es qualificarà el correcte seguiment de les instruccions donades pel professor abans de 

fer el treball, el traçat correcte a mà alçada,la utilització correcta dels llapis manats i la correcte presentació 

del treball un cop finalitzat. 

RESULTAT:*  Exemple del professor 

 

 

 

        

 

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. 

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.  

 

 



UD 1, 2 i 4: FORMA TEXTURA I TÈCNIQUES SEQUES.  
ACTIVITAT 2.TEMA: Els elements visuals. Posicions de la recta. Traçats a mà alçada. Ombres.  

Aquesta activitats ens ajudarà al millor maneig i coneixement dels llapis de grafit, així com dels traçats a 

mà alçada, i entrar-nos en el món  de les ombres, pròpies i projectades, i veure com, amb un element 

simple com la recta, podem representar el volum de figures volumètriques simples passant de 2D a 3D, 

solament canviant de posició la recta i la intensitat del llapis i, si es vol, jugar amb l’espessor o quantitat de 

rectes per accentuar el contrast entre llums i ombres. 

TÈCNICA: llapis H,HB i 2B (també 3B, 4B, 5B...). 

SUPORT: Làmina DIN A4 

TEMPORITZACIÓ: 60’ 

PROCEDIMENT: Es repartirà a cada alumne una làmina on hi haurà dues figures geomètriques (un 

hexaedre i un prisma de base quadrada) representades pels seus contorns, amb les ombres projectades, 

ubicades dins d’un entorn (aquesta làmina serà el model a emprar en els pròxims exercicis). Què s’ha de 

fer? L’alumne ha de representar les parts (plans) de la composició amb una direcció de la recta 

determinada i amb un llapis específic segons la llum que incideix a sobre del pla representat:  

-Llapis H, o H1, en els plans més il·luminats. 

-Llapis HB en els plans amb una llum mitjana. 

-Llapis B, B2, B3, B4...(millor si es té més d’un llapis B) en els plans, o zones, d’ombra pròpia o projectada. 

La distància de separació entre les rectes (horitzontals, verticals o obliqües, segons el pla representat, serà 

d’un a dos mm traçant-les a mà alçada i fent-les el més paral·leles possible (si es vol aprofundir més en 

ombrejar el dibuix es pot jugar amb la distància de separació de les rectes i amb les numeracions dels 

llapis emprats en cada situació). Què es valorarà? Es puntuarà el correcte seguiment de les instruccions 

del professor, el correcte maneig del material emprat, la correcte representació del volum (3D) emprant la 

recta i la presentació correcta i pulcre del treball. 

RESULTAT: 

* Làmina model 

per l’alumne                                                         

* Resultat que 

es demana 

(làmina del 

professor) 

 

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. 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.  

 

 



UD 1,2 i 4: EL PUNT I EL VOLUM. TÈCNICA SECA.  
ACTIVITAT 3. TEMA: El cub i el prisma. Ombra  pròpia i projectada. Puntillisme. 

Aquesta activitat servirà per a conèixer el tercer i quart element visual: el pla i el volum; aconseguint  que 

l’alumne aprengui a emprar el llapis tou (B) de diferents numeracions i amb diferents pressions, sense 

difuminar amb esfumí, tractant de representar els volums i espais segons la llum que incideix sobre la 

composició; aprendre a treballar amb conjunt, augmentant la intensitat dels grisos a mesura que es vagi 

avançant en el treball. Treballar la llum incidint a sobre d’un pla situat a l’espai i no com a pla frontal, per 

aproximar més el dibuix a la realitat, el volum. Aprendre a treballar portant una feina polida i polida des 

d’un principi. 

TÈCNICA: Retolador negre 0,6 o 0,8. 

SUPORT: Làmina DIN A4 

TEMPORITZACIÓ: 120’ 

PROCEDIMENT: Emprant la composició lliurada pel professor i utilitzada en les dues activitats anteriors, 

completant la representació del volum emprant els tres elements visuals per aconseguir representar el 

quart (punt, recta, pla = volum). Què s’ha de fer? Es farà el mateix que en els altres dos exercicis anteriors, 

calcar la composició donada pel professor en una làmina DIN A4 amb marge de 5 mm, desplaçant-la la 

composició a la dreta, deixant un marge suficientment gran a l’esquerra per a poder dibuixar una columna, 

en vertical, de deu caselles de 1,9 cm d’altura x 2 cm d’amplada; en aquesta columna es representarà una 

escala de grisos, del més clar al més obscur,o a l’inversa. Seguidament s’aplicaran els grisos a la 

composició, segons la llum que incideix en ella; des del gris més clar (zona més lluminosa) fins a la més 

obscura (zona de menys llum – ombres -). Aplicar el llapis per capes i en diferents direccions en una 

mateixa zona per aconseguir una igualtat de to, variant la pressió del llapis, i numeració, per aconseguir fer 

tons més obscurs. Un cop s’ha aconseguit acabar el treball, es procedirà a aplicar unes quantes capes de 

laca (de cabells), capes ràpides que s’aplicaran des de una distància de 30 a 40 cm, una després de que 

l’anterior es sequi; d’aquesta manera s’aconseguirà fitxar el grafit al suport evitat que el dibuix s’embruti.  

Què s’avaluarà? Es  valorarà la correcta interpretació i aplicació de les explicacions del professor, la 

correcta utilització del material  i la correcta presentació del treball. 

  RESULTAT:       

 

 

        

 

      

 

 

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. 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.  

 

 

 

 

 



UD 1,2 i 4: EL PLA I EL VOLUM. ESCALA ACROMÀTICA. TÈCNICA SECA.  
TEMA: El cub i el prisma. Ombra  pròpia i projectada. Escala grisos amb llapis tou 

Aquesta activitat servirà per a conèixer el tercer i quart element visual: el pla i el volum; aconseguint  que 

l’alumne aprengui a emprar el llapis tou (B) de diferents numeracions i amb diferents pressions, sense 

difuminar amb esfumí, tractant de representar els volums i espais segons la llum que incideix sobre la 

composició; aprendre a treballar amb conjunt, augmentant la intensitat dels grisos a mesura que es vagi 

avançant en el treball. Treballar la llum incidint a sobre d’un pla situat a l’espai i no com a pla frontal, per 

aproximar més el dibuix a la realitat, el volum. Aprendre a treballar portant una feina polida i polida des 

d’un principi. 

TÈCNICA: llapis B, 2B,4B, 6B I 8B . 

SUPORT: Làmina DIN A4 

TEMPORITZACIÓ: 120’ 

PROCEDIMENT: Emprant la composició lliurada pel professor i utilitzada en les dues activitats anteriors, 

completant la representació del volum emprant els tres elements visuals per aconseguir representar el 

quart (punt, recta, pla = volum). Què s’ha de fer? Es farà el mateix que en els altres dos exercicis anteriors, 

calcar la composició donada pel professor en una làmina DIN A4 amb marge de 5 mm, desplaçant-la la 

composició a la dreta, deixant un marge suficientment gran a l’esquerra per a poder dibuixar una columna, 

en vertical, de deu caselles de 1,9 cm d’altura x 2 cm d’amplada; en aquesta columna es representarà una 

escala de grisos, del més clar al més obscur,o a l’inversa. Seguidament s’aplicaran els grisos a la 

composició, segons la llum que incideix en ella; des del gris més clar (zona més lluminosa) fins a la més 

obscura (zona de menys llum – ombres -). Aplicar el llapis per capes i en diferents direccions en una 

mateixa zona per aconseguir una igualtat de to, variant la pressió del llapis, i numeració, per aconseguir fer 

tons més obscurs. Un cop s’ha aconseguit acabar el treball, es procedirà a aplicar unes quantes capes de 

laca (de cabells), capes ràpides que s’aplicaran des de una distància de 30 a 40 cm, una després de que 

l’anterior es sequi; d’aquesta manera s’aconseguirà fitxar el grafit al suport evitat que el dibuix s’embruti.  

Què s’avaluarà? Es  valorarà la correcta interpretació i aplicació de les explicacions del professor, la 

correcta utilització del material  i la correcta presentació del treball. 

  RESULTAT: 

* Làmina model per l’alumne                                                         * Resultat que es demana (làmina del professor) 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

 

 

 

 



UD 1,2 i 4: EL PLA I EL VOLUM. ESCALA ACROMÀTICA. TÈCNICA HUMIDA.  
TEMA: El cub i el prisma. Ombra  pròpia i projectada. Escala de tons. 

Aquesta activitat servirà per a conèixer el tercer i quart element visual: el pla i el volum; també 

començarem a endinsar-nos en el color i el maneig del pinzell, emprant una tècnica humida senzilla, 

treballant amb un de sol, el resultant de dissoldre cafè amb aigua, amb això començarem a conèixer les 

diferents tonalitats que es poden aconseguir amb un pigment natural i les seves possibilitats de 

representació plàstica.    

TÈCNICA: Humida (cafè soluble) + pinzell mitjà (nº 9, 10...). 

SUPORT: Làmina DIN A4 

TEMPORITZACIÓ: 120’ 

PROCEDIMENT: Emprant la composició lliurada pel professor i utilitzada en les dues activitats anteriors, 

completant la representació del volum emprant les diferents tonalitats que poden aconseguir al dissoldre el 

cafè soluble . Què s’ha de fer? Es farà el mateix que en l’exercici d’ombres amb llapis tou, calcar la 

composició donada pel professor en una làmina DIN A4 amb marge de 5 mm, desplaçant-la la composició 

a la dreta, deixant un marge suficientment gran a l’esquerra per a poder dibuixar una columna, en vertical, 

de deu caselles de 1,9 cm d’altura x 2 cm d’amplada; en aquesta columna es representarà una de tons, del 

més clar al més obscur,o a l’inversa; resultat de barrejar el cafè soluble amb molt poca aigua (tonalitat molt 

obscura) o amb molta aigua (tonalitat molt suau i blanquinosa). Seguidament s’aplicaran les tonalitats 

obtingudes a la composició, segons la llum que incideix en ella; des del to més clar (zona més lluminosa) 

fins al més obscur (zona de menys llum – ombres -). Aplicar els tons amb un pinzell  mitjà, es pot fer  per 

capes en una mateixa zona per aconseguir un to més obscur, però s’ha d’esperar que la capa anterior 

estigui seca. Es recomana treballar en posició horitzontal per tal d’evitar que es desplaci l’aiguada i, sobre 

tot, evitar que el to d’una zona contacti amb el to d’una altra si no ha està completament seca, ja que les 

tonalitats es barrejarien en un to indefinit quedant les dues zones fusionades. Què s’avaluarà? Es  valorarà 

la correcta interpretació i aplicació de les explicacions del professor, la correcta utilització del material  i la 

correcta presentació del treball. 

  RESULTAT: 

* Làmina model per l’alumne                                                         * Resultat que es demana (làmina del professor) 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

 

 

 



UD 1,2 i 4: EL PLA I EL VOLUM. ESCALA CROMÀTICA. COLLAGE.  
TEMA: El cub i el prisma. Ombra  pròpia i projectada. Escala cromàtica. 

Aquesta activitat servirà per a conèixer els element visuals: forma i color; aconseguint  que l’alumne 

aprengui a representar les formes polièdriques (cúbiques) mitjançant els colors i les seves tonalitats, 

aprendre a observa i interpretar formes que, encara que estiguin formades per cares planes, tenen 

diferents tonalitats d’un mateix color en la mateixa cara; que, no per ser planes han de tenir el mateix color 

en tota la seva superfície i de com els colors que l’envolten influeixen, més o menys, en el color final de 

l’objecte. La finalitat és la d’obrir més el concepte de color aplicat al nostre entorn i aprendre que tot el que 

ens envolta participa de tots els colors que, també, puguin envoltar-nos en aquell moment. 

TÈCNICA: Revistes amb colors plans i setinats. El collage . 

SUPORT: Làmina DIN A4 

TEMPORITZACIÓ: 120’ 

PROCEDIMENT: Emprant la composició lliurada pel professor i utilitzada en les dues activitats anteriors, 

completant la representació del volum emprant la teoria del color. Què s’ha de fer? Es farà el mateix que 

en els altres dos exercicis anteriors, calcar la composició donada pel professor en una làmina DIN A4 amb 

marge de 5 mm. Seguidament es cercaran revistes de colors setinats (brillants) i es procedirà a fer una 

selecció de colors, un per a cada figura, per la taula i per als fons; un total de cinc colors. Seguidament es 

cercarà, dins del color que s’utilitzarà per a cada figura, diferents tonalitats per a cada cara de les dues 

figures volumètriques (un per a la cara il·luminada, un altre per a la cara en penombra i finalment un per a 

la cara en ombra). Per exemple, si una figura és verda s’utilitzarà color verd grogós (verd càlid=llum) amb 

trossos retallats a mà i amb petites diferències de tonalitat per a la cara il·luminada; verd amb petits 

matisos marrons per a la cara de penombra i verd blavós i amb tonalitats blavoses tirant a marró obscur 

per a la cara d’ombra... I així en cada color que es posi emprant petits trossos de paper tallats a ma (també 

es poden tallar amb estisores, però el resultats és més fred ja que desapareix la textura del voltant). Si un 

color és una sola superfície plana, com la taula, es posaria un color ocre més lluminós (més grogós) en la 

part més propera al focus de llum i més verdós així com es vagi allunyant de la llum. Finalment es podran 

fer les dues zones de fons emprant tots els colors més obscurs barrejats, de manera que facin destacar la 

composició. Seguir les explicacions que us vagi donant el professor al llarg de tot el procés. Què 

s’avaluarà? Es  valorarà la correcta interpretació i aplicació de les explicacions del professor, la correcta 

utilització del material  i la correcta presentació del treball.  

RESULTAT:* Exemples 

Competències que 

hem utilitzat. 

Competència 1. Utilitza 

estratègicament els 

elements dels 

llenguatges visual. 

Competència 2. 

Mostrar hàbits de 

percepció reflexiva i 

oberta de la realitat visual de l’entorn natural. 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.  

 

 

 

 



UD 1,2 i 4: EL PLA I EL VOLUM. ESCALA CROMÀTICA. TEMPERA.  
TEMA: El cub i el prisma. Ombra  pròpia i projectada. Escala cromàtica. 

Aquesta activitat servirà per a conèixer els element visuals: forma i color; aconseguint  que l’alumne 

aprengui a representar les formes polièdriques (cúbiques) mitjançant els colors i les seves tonalitats, 

aprendre a observar i interpretar formes que, encara que estiguin formades per cares planes, tenen 

diferents tonalitats d’un mateix color en la mateixa cara; que no per ser planes han de tenir el mateix color 

en tota la seva superfície i de com els colors que l’envolten influeixen, més o menys, en el color final de 

l’objecte. La finalitat és la d’obrir més el concepte de color aplicat al nostre entorn i aprendre que tot el que 

ens envolta participa de tots els colors que, també, puguin envoltar-nos en aquell moment. Interpretar 

aquesta nova manera de veure el color amb diferents tècniques per obtenir resultats semblants. 

TÈCNICA: Tempera . 

SUPORT: Làmina DIN A4 

TEMPORITZACIÓ: 120’ 

PROCEDIMENT: Emprant la composició lliurada pel professor i utilitzada en les dues activitats anteriors, 

completant la representació del volum emprant la teoria del color. Què s’ha de fer? Es farà el mateix que 

en els altres exercicis anteriors, calcar la composició donada pel professor en una làmina DIN A4 amb 

marge de 5 mm. Seguidament es posarà en pràctica tot el que s’ha après de la utilització de la tempera: fer 

correctament les barreges, afegir la quantitat d’aigua adequada per aconseguir la fluïdesa precisa per a 

pintar sense dificultat, aconseguir color nítids, no embrutar els colors,... Per a fer això, cada alumne 

decidirà quin color vol que tingui cada figura en la composició, però la taula serà amb tons ocres i el fons 

amb tonalitats neutres molt obscures. S’aplicarà el color tangent en compta la quantitat de llum que 

incideix en cada cara de la figura, però, a més, es tindrà valorar com influeixen els colors que envolten 

cada figura, ja que part de la llum sempre rebota en totes direccions i part d’aquesta incidirà en la figura 

modificant el seu color, canviant lleument la seva tonalitat i a la inversa. Per exemple, si una figura blava té 

al seu costat una altra de vermella, part del vermell incidirà a sobre la cara que pugui rebre, de rebot, 

aquest color, passant a tenir , en lloc d’un blau obscur, un blau violat..., així, també en la taula i a prop de 

les figures, els colors ocres adquiriran una tonalitat del color de la figura propera...  Recordar de treballar 

amb pinzells nets i aigua neta, i de fer-ho tal com indiqui el professor. Què s’avaluarà? Es  valorarà la 

correcta interpretació i aplicació de les explicacions del professor, la correcta utilització del material, la 

correcta interpretació de la teoria del color  i la correcta presentació del treball. 

 RESULTAT: 

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. 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.  

 

 

 

 

*Exemple amb photoshop). 

 



UD 1,2 i 4: CÒPIA D’UN QUADRE DE VAN GOGH. TEMPERA.  
TEMA: Variacions cromàtiques aplicades a una obra d’art. La pinzellada i la textura. 

Aquesta activitat servirà per a posar en pràctica el que s’ha anat fent fins aquest moment ampliant els 

conceptes i procediments aplicats al desenvolupament d’una obra d’un pintor impressionista molt conegut: 

Vincent van Gogh. Es tracta d’aproximar més a l’alumne al món del Art, observar, analitzar i entendre 

l’obra escollida i el procediment en desenvolupar-la, han de fer possible que l’alumne pugui fer una 

representació aproximada del quadre posant en pràctica el que se li ha explicat i practicat. 

TÈCNICA: Tempera.  

MATERIAL: Temperes, paleta, pinzell/s, dos pots per aigua, paper de cuina, drap de cotó, blanc 

d’Espanya, cola blanca (làtex).  

SUPORT: Làmina DIN A4 

TEMPORITZACIÓ: 240’ 

PROCEDIMENT: Desprès de les explicacions del professor, l’alumne procedirà a cercar en internet l’obre 

de Van Gogh i, de totes les seves obres, escollirà un quadre. Seguidament picarà en google: “plantilles de 

quadres de Van Gogh”; un cop s’obri aquesta pàgina es cercarà la plantilla del quadre escollit (si no es 

troba, es canvia de quadre escollint-ne un altre de nou). Seguidament es passa la plantilla a tamany DIN 

A4 i s’imprimeix. Després es calca en una làmina o cartolina DIN A4. A continuació s’imprimirà el quadre 

escollit amb mesures superiors a la meitat d’un DIN A4 i en qualitat màxima d’impressió per a facilitar 

l’observació de les gammes cromàtiques  i pinzellades emprades amb la finalitat de facilitar la seva 

reproducció a l’alumne. Per estalviar color pigment i fer possible una pinzellada més vigorosa i prominent 

creant una textura i relleus més propis d’aquest pintor i estil en procedirà a afegir blanc d’espanya (guix) 

per fer de massa i aiguacola com aglutinat per aconseguir una millor adderència al suport i millor elasticitat 

del pigment evitant que es craquel·li i es desprengui, a la vegada que fa possible el poder pintar a sobre de 

la tempera ja seca, cosa que, sense cola, no seria possible. Seguidament s’afagirà el pigment/s a la massa 

aconseguint el color desitjat, un cop aconseguit s’aplicarà la pinzellada al lloc adequat observant la 

llargària i direcció de la pinzellada original. Un cop acabat el treball es varnissarà per acabar de fitxar el 

color i augmentar el brillo que ha anat perdent en les barreges. 

 Què s’avaluarà? Es  valorarà la correcta interpretació i aplicació de les explicacions del professor, la 

correcta utilització del material, la correcta interpretació de la teoria del color  i la correcta presentació del 

treball, així com la textura aconseguida i la complexitat en les pinzellades i gammes cromàtiques 

emprades.  

 RESULTAT:                        *Exemple de quadre i plantilla per a reproduir-lo 

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. 

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.  

 

 

 

 



UD 1,2,3 i 4: EL RETRAT EXPRESSIONISTA. TEMPERA.  
TEMA: Variacions cromàtiques aplicades a una obra d’art. La pinzellada i la textura (2). 

Aquesta activitat servirà per a introduir-nos en les característiques expressionistes i posar en pràctica el 

que s’ha anat fent fins aquest moment ampliant els conceptes i procediments aplicats al retrat basant-nos 

únicament en el color per a definir el rostre humà. Es tracta d’aproximar més a l’alumne al món del Art, 

observar, analitzar i entendre les obres referents al tema tractat i el procediment en desenvolupar-les, han 

de fer possible que l’alumne pugui aconseguir una representació aproximada del seu rostre posant en 

pràctica el que se li ha explicat i ha practicat. 

TÈCNICA: Tempera.  

MATERIAL: Temperes, paleta, pinzell/s, dos pots per aigua, paper de cuina, drap de cotó, blanc 

d’Espanya, cola blanca (làtex).  

SUPORT: Làmina DIN A4 

TEMPORITZACIÓ: 240’ 

PROCEDIMENT: Desprès de les explicacions del professor, l’alumne procedirà a cercar en internet retrats 

expressionistes (Google: “El retrat expressionista”) i, de totes les obres que consulti, escollirà la que més li 

agradi per a que li serveixi de model per a fer el seu propi retrat partint d’una fotografia – Els alumnes amb 

adaptació, simplement es limitraran a copiar el quadre escollit, procurant que sigui senzill i fàcil de 

reproduir - . Quan s’hagi escollit el quadre model, es far`una còpia a color i amb unes mesures d’un DIN 

A5, per a poder seguir les pizellades i colors al treballar el seu propi retrat, Per estalviar color pigment i fer 

possible una pinzellada més vigorosa i prominent creant una textura i relleus més propis d’aquest estil es 

procedirà a afegir blanc d’espanya (guix) per fer de massa i aiguacola com aglutinat per aconseguir una 

millor adderència al suport i millor elasticitat del pigment evitant que es craquel·li i es desprengui, a la 

vegada que fa possible el poder pintar a sobre de la tempera ja seca, cosa que, sense cola, no seria 

possible. Seguidament s’afagirà el pigment/s a la massa aconseguint el color desitjat, un cop aconseguit 

s’aplicarà la pinzellada al lloc adequat observant la llargària i direcció de la pinzellada original, així com la 

gradació i fussió dels colors. Un cop acabat el treball es varnissarà per acabar de fitxar el color i augmentar 

el brillo que ha anat perdent en les barreges. En la fitxa hi ha d’haver el quadre esc ollit de model i el teu 

retrat. 

 Què s’avaluarà? Es  valorarà la correcta interpretació i aplicació de les explicacions del professor. La 

correcta utilització del material. La correcta interpretació de la teoria del color  i la correcta presentació del 

treball, així com la textura aconseguida i la complexitat en les pinzellades i gammes cromàtiques 

emprades.  

 RESULTAT:                                                                                               *Exemple: Retrat de Scarlett Johansson *Exemple de 

retrats expressionistes:                                                                                             amb fitres de photoshop                       

          

 

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. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


