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(Espai per caràtula / portada)



INSTRUCCIONS REALITZACIÓ DOSSIER DE RECUPERACIÓ – 2n ESO

• Aquest dossier està pensat per a recuperar l'assignatura de Visual i Plàstica.

• El seu lliurament és obligatori, i representarà un 75 % de la nota de recuperació.

• Els exercicis 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 i 12, s'han de realitzar en fulls A4 de paper
bàsik (làmines).

• Es valorarà el disseny de la portada, la realització dels exercicis amb els estris
adequats, així com la presentació del dossier i els treballs.

• Els professors de l’assignatura t’ajudaran a resoldre els dubtes que se’t puguin
plantejar per completar les pràctiques proposades.

Departament d’Expressió
INS Ramon Turró i Darder
Malgrat de Mar



COMPOSICIÓ.

1. Composicions amb punts.
Realitza una composició amb punts de color, suggerint una imatge de circ, una festa o un 
espai galàctic.



COMPOSICIÓ.

2. Composicions amb línies.



COMPOSICIÓ.

3. Composició lliure.



TRAÇAT A MÀ ALÇADA.

4. Tècniques d’ombreig.



DIBUIX A MÀ ALÇADA.

5. Dibuixa la composició seguint el model i utilitzant tècniques d’ombreig.



DIBUIX A MÀ ALÇADA.

6.  Dibuixa la composició seguint el model i utilitzant tècniques d’ombreig.



FIGURA HUMANA.

7. Dibuix a mà alçada, aplicant proporcions estudiades. Acabat amb color.
Procés:

a. Completar la jugada amb dos jugadors més, cuidant les proporcions definides amb ovals.
b. Vestir als jugadors i definir detalls.
c. Repassar els contorns amb retolador punta fina.
d. Aplicar color preferentment amb retoladors.



8. TRIANGLES

CLASSIFICACIÓ I DENOMINACIÓ DELS TRIANGLES

Considerant els seus costats

Considerant els seus angles

Dibuixa i defineix els tipus de triangles en funció dels seus costats i els seus angles.

GEOMETRIA.



9. Dibuixa la figura seguint el model.

GEOMETRIA. TRAÇAT GEOMÈTRIC.



TRAÇAT GEOMÈTRIC.

10. Dibuixa el següent efecte òptic en un quadrat de 15 x 15 cm amb els estris adequats.
Procés:
a. Divideix els quatre costats del quadrat en 10 parts.
b. Traça línies a tots els punts del perímetre des de dos punts mitjos.



DISSENY GRÀFIC.

11. Dibuixa el teu nom amb aquest tipus de lletra.



DISSENY GRÀFIC.

12. Disseny d’un rellotge.
Elements importants: el fons de l’esfera, les busques i les marques.



ELEMENTS VISUALS. TEXTURES.

13. Les propietats dels elements visuals són: forma, grandària, color i textura.
En aquest exercici has de representar, aprofitant el contorn de cada cercle, una cosa
diferent.
La tècnica més aconsellable per les seves possibilitats és el dibuix amb llapis de grafit i
amb llapis de colors.


