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(Espai per caràtula / portada)

Alumne: Grup:



INSTRUCCIONS REALITZACIÓ DOSSIER DE RECUPERACIÓ – 3r 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
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TRAÇAT GEOMÈTRIC.

1. Formes geomètriques decoratives.
Representa en els espais lliures les aplicacions següents.



TRAÇAT GEOMÈTRIC.

2. Formes geomètriques decoratives.
Dibuixa la divisió central del quadrat seguint el model, en un quadrat de 10 x 10 cm.



TRAÇAT GEOMÈTRIC.

3. Dissenys amb arcs de circumferència.
Analitza el procés de construcció de les següents figures i construeix-les en els espais
adjunts.



TRAÇAT GEOMÈTRIC.

4. Polígons estrellats.
Interpreta i dibuixa els polígons estrellats donats. Es suggereix un acabat amb color.



COMPOSICIÓ.

5. Dibuix d’un bodegó. 
a. Dibuixa una composició on intervinguin una ampolla, un got i dues peces de fruita.
b. Aplica color, línies o punts amb les tècniques que consideris més adients.

Exemples de treballs realitzats per alumnes:



DIBUIX A MÀ ALÇADA. ENCAIX.

6. Exercici d’encaix. Representació del cap humà.
Pren com a model didàctic les diferents posicions del cap humà i reprodueix-les en els
espais adjunts en la mateixa proporció 1/1.



TEXTURES.

7. Textures mitjançant ritmes lineals.



TEXTURES.

8. Creació de textures aplicades a una forma.
Procés:
a. Dibuixa el perímetre d’una fulla al teu criteri.
b. Repeteix la mateixa forma quatre vegades en una làmina.
c. Crea i aplica diferents textures en les quatre fulles.

Es mostren exercicis realitzats per
alumnes:



COMPOSICIÓ D’ESTRUCTURES.

9. Creació d’un mòdul.
Procés:
a. Dissenya un mòdul quadrat. 
b. Dibuixa una composició a partir del mòdul trobat. 

Es mostren diferents exemples:



DISSENY GRÀFIC.

10. Disseny de pictogrames.
Dibuixa uns nous símbols o pictogrames relatius a dos esports o activitats.

Es mostren diferents exemples:


