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Criteris d’avaluació:
L’examen consistirà en una prova pràctica per tal de valorar la competència de
l’alumnat per:
1. Representar objectes senzills d’acord amb els convencionalismes propis del
dibuix tècnic :
- Croquis a mà alçada sense cotes.
- Sistemes de representació: perspectiva isomètrica i perspectiva caballera.
- Les vistes dièdriques ( planta , alçat i perfil ) .
2. Aplicar les escales : escala 1:1, escala 2:1 i escala 3:1 en la representació
d’objectes.
3. Obtenir el punt de fuga d’una imatge o dibuix i completar la representació en
perspectiva cònica intuïtiva.
4. Comprendre l’estil i l’estètica d’una imatge ( fotografia o pintura ) i ser capaç de
reinterpretar l’escena canviant aspectes com:
-

el punt de vista: per exemple representar com es veuria una determinada
escena des d’un punt de vista diferent.
les condicions de llum: per exemple representar una mateixa imatge a una
hora diferent del dia o amb un focus de llum diferent.
el context històric-artístic: representar la mateixa escena amb un estil
artístic dels treballats a classe (surrealista , impressionista o cubista ).

5. Llegir i analitzar una imatge per identificar els diferents elements gràfico
plàstics i entendre el missatge .
Quins continguts preparar-se:
-

La perspectiva axonomètrica isomètrica.
Les vistes ortogonals: planta , alçat i perfil.
Perspectiva cònica frontal i perspectiva cònica obliqua ( intuïtives ).
Color: to, color i saturació. Harmonies de color .
Tècniques gràfico-plàstiques: el llapis de color, el llapis de grafit i el
retolador.
Llum i ombra: la representació del volum.
Estils artístics del segle xx: impressionisme, surrealisme, cubisme.
La imatge i la comunicació visual: enquadrament , punts de vista ,
composició , narració amb imatges. La lectura d’imatges.

Material:
L’alumnat per fer l’examen portarà el següent material:
- llapis de grafit HB
- escaire , cartabó i compàs
- llapis de color
És imprescindible que l’alumnat porti el material per poder realitzar
l’examen.

