
TREBALLS DE RECUPERACIÓ
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2018 

4T. ESO
VISUAL I PLÀSTICA

Els alumnes que que us presenteu a aquesta convocatòria haureu de presentar 
els treballs que es detallen a continuació. 

1- Elaborar un esboç definitiu de la carpeta del centre pel curs vinent en D3 
(veure plantilla), l’haureu d’elaborar manualment i amb bons acabats. 
En el disseny haurà d’apareixer una imatge significativa, logotips, eslògan, infor-
mació: oferta formativa i pàgina web.
2- Fer l’anàlisi cognotatiu i dennotatiu del vostre disseny (seguin la pauta que us 
donem en aquest dossier. 
3- Dibuixar lletres en perspectiva cavallera (mínim 3 lletres).
4- Fer un retrat amb ombres. (Tècnica: llapis de grafit)
5- Fer un retrat deformat. Podeu seguir la pauta que s’adjunta en aquest dossier. 
(Tècnica: colors pastel)
6- Fer un retrat cubista, a l’estil de Pablo Picasso. (Tècnica collage)
7- Fer un retrat de perfil amb tècnica humida. (Tècnica aquarel.la)
8- Fer un retrat treballant diferents gruixos de línia. (Tècnica tinta).
9- Fer un monotip de temàtica lliure.
10- Fer un escrit explicant com modelaríeu el vostre bust amb fang.

Nota: totes les activitats s’han de fer en cartolina format D3, exceptuant l’activi-
tat 2 i 10 que es poden entregar en D4.

La matèria s’aprova si presenteu aquests dossiers amb les activitats ben elabora-
des i degudament treballades.

ib



NOM:______________________________________________________________________

CONCRECIÓ DE LA IDEA DEFINITIVA ib



1- Presentació del disseny (imatge gràfica) més el nom que li heu posat. 
2- Descripció dels elements que intervenen a partir dels diferents nivells de lectura. 
3- Anomeneu els colors que intervenen i  les textures que s’hi veuen. 
4- Expliqueu si l’equilibri de la imatge és dinàmic o estàtic raonant la resposta. 

Assenyaleu els elements que trenquen els eixos de simetria. 
5- Expliqueu quines estratègies i recursos visuals heu fet servir en la composició. 
6- Presenteu les imatges fotogràfiques o dibuixos i expliqueu quina relació tenen amb la 

finalitat de la carpeta. 
  

 

ANÀLISI CONNOTATIU I DENOTATIU DEL VOSTRE DISSENY GRÀFIC DE LA CARPETA ib



Pauta pel retrat deformat ib



AUTORETRAT DE FANG
Fes un escrit, de mínim 15 línies,  explicant com modelaries el teu autoretrat
amb fang. ib


