
Dossier de recuperació 2018: 3r ESO 

 

Educació Visual i Plàstica 

 

 - Treball sobre el color.   
 
● Definició (Què és el color?) 

● Mescla additiva (Què és?, colors llum primaris, colors llum 
secundaris,…) 

● Mescla sostractiva (Què és?, colors primaris, colors secundaris,...) 

● Cercle cromàtic (Què és?, dibuixar un exemple,...) 

● Colors complementaris (Quins són? Què és?, posar exemples,...) 

● Simbologia dels colors (explicar i posar exemples) 

 

- Làmina 1 
Concepte: Xarxa modular. 
Temàtica:  Dissenya un mòdul i realitza la teua pròpia xarxa modular. Pots 
utilitzar un mòdul de formes orgàniques o geomètriques 
Tècnica: llapis de colors o retoladors. 

 

- Làmina 2 

Concepte: Gamma contrastada (amb colors freds i càlids) 

Tècnica: Collage 

Temàtica: Construeix una cara a partir del contrast de colors freds i càlids. 

- Làmina 3 

Concepte: Dissenya una composició per a decorar la paret d’un negoci (pot ser 

un gimnàs, una tenda, un hotel, un spa...). Utilitza la línia per a transmetre 

sensacions que li pugin anar bé al negoci que hagis triat. Cal que expliquis quin 

tipus de línies has triat i perquè, quines sensacions vols trasmetre (part 

posterior del full) 

Tècnica: lliure. 

 
- Làmina 4 
Concepte: Polígons regulars inscrits en una circumferència 
Dividir la làmina en quatre rectangles iguals i a cadascun dels rectangles 
dibuixar un polígon dels següents: pentàgon, hexàgon, octàgon i polígons de 9 
costats utilitzant el mètode general. Podeu consultar la página 
web: www.educacionplastica.net dins de l’apartat: trazados geométricos 
 
- Làmina 5 
Concepte: perspectiva cònica 
Temàtica: Dibuixar i acolorir, amb colors de fusta, un carrer en perspectiva 
cònica frontal.  
 
- Fitxes de vistes en dièdric  
Imprimir les fitxes: Ejercicios de vistas. Nivel elemental. 
Podeu trobar les fitxes en la página web: www.educacionplastica.net dins de 

http://www.educacionplastica.net/
http://www.educacionplastica.net/


l’apartat: sistema diédrico. 
 
Per aprovar l'asignatura de Visual i Plàstica, tant de1r 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.  
 
*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: 

● Disseny de mòdul i de xarxa modular. 

● Traçats bàsics (mediatriu, bisectriu i teorema de Tales) 

● Polígons regulars inscrits en una circumferència. 

● El color (Mescla additiva i mescla sostractiva, 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 línies i expressivitat de la línia. 

● Tipus de textures. 

● Aplicació del clarobscur. El encaix. 

● Ampliació d’un dibuix utilitzant una quadrícula. 

● Sistemes de representació (sistema dièdric, axonomètric i cònic) 


