
Dossier de recuperació 2018: 1r i 2n ESO 

Educació Visual i Plàstica   

 

- Làmina 1 

Fes el dibuix d’una planta en una torreta i “pinta-ho” amb textures gràfiques. 

Tècnica: Retoladors fins o bolígrafs de diferents colors. 

Format DIN4. 

 

- Làmina 2 

 

Dibuixa un bodegó. (Pots dibuixar diferents fruites o verdures). Observa la llum, i fes el degradat, 

destacant les parts clares i les parts fosques.  

Tècnica: Llapis. 

Format : DIN4 

 

- Làmina 3  

Fes un  dibuix lliure. Després amb una línia imaginaria, la part esquerra del dibuix la pintes amb la 

gamma freda i la part dreta amb la gamma càlida.  

Tècnica: Retoladors 

Format: DIN4. 

 

- Làmina 4  

Polígons regulars inscrits en una circumferència  

Divideix en dos un full DIN4. En una de les meitats fes un hexàgon amb un radi de 6 cm.  En l’altra 

meitat fes un octàgon de 6 cm. de radi també.  

Podeu consultar la pàgina web: www.educacionplastica.net dins  l’apartat: trazados geométricos 

 

- Làmina 5 

Fes un anunci publicitari. Has d’inventar:  la marca (nom del producte), el logotip i l’eslògan. 

Tècnica: Collage. 

Format: DIN4 

 

Per aprovar l'asignatura de Visual i Plàstica, tant de 1r o 2n ESO com de 3r i 4rt d'ESO, s'ha 

de passar un examen. 

 

Per poder fer l'examen, s'han de presentar els treballs que es demanen.  Si no es presenten els 

treballs, NO es podrà fer l'examen.  

http://www.educacionplastica.net/


 

*Molt important: Per fer l'examen, s'ha de portar: Compàs, escaire, cartabó, goma 

d'esborrar, maquineta i colors de fusta. 

 

PER A L’EXAMEN CAL QUE ESTUDIES: 

● Polígons regulars inscrits en una circumferència. 

● El color (Colors llum i colors pigment, colors llum primaris, colors llum secundaris, 

colors pigment primaris, colors pigment secundaris, colors freds i càlids, colors 

complementaris, gamma harmònica i gamma contrastada, cercle cromàtic i escales 

cromàtiques) 

● Tipus de plans i angulacions. 

● Aplicació del clarobscur. 

● Textures gràfiques. 

● El llenguatge publicitari 

● Ampliació d’un dibuix utilitzant una quadrícula. 


