ACTIVITATS PROPOSADES PEL DEPARTAMENT D’ARTS
Benvolgudes famílies i alumnes,
El professorat del Departament d’Arts us proposem enllestir les activitats encomanades abans del
confinament i realitzar-ne algues de noves que són recommandables per tal de no perdre el fil dels
continguts i de les estratègies d’aprenentatge. D’altra banda també hi ha algunes de les propostes
que s’avaluaran al 3r trimestre per si les voleu anar fent. El professorat de batxillerat està en
contacte amb l’alumnat i farà el seguimient de totes les activitats. El professorat d’ESO recollirà les
activitats quan es torni a les aules.
Esperem que la creativitat i l’Art ens faci gaudir de bones estones. Ànims!!
Salutacions,
El Departament d’Arts de l’Institut Màrius Torres

- LES MATÈRIES D’ARTS A L’ESO:
MÚSICA
L’editorial Casals ens facilita l’accès als continguts digitals. Posar-se en contacte amb el
professorat.
1r ESO i 2n ESO:
- Fer totes les activitats i audicions de les unitats 3 i ,4 previa lectura del text.
- Descarregar el programa gratuit Musescore i familiaritzar-se amb les eines de notació musical.
4t ESO:
- Descarregar quadern d`activitats de l`editorial Mc Graw Hill i fer una pagina diaria.
-

Practicar amb el propi instrument melodies i acords (cal ser capac d`encadenar els accords
basics amb velocitat; C/G/A-/F i E-/ C/G/D

VISUAL I PLÀSTICA:
L’editorial Casals ens facilita l’accès als continguts digitals. Posar-se en contacte amb el
professorat.
1r ESO:
- Acabar o començar el dibuix d'un paisatge de Lleida ( amb DINA4 o DINA3 i pintat)
- Fer un dibuix lliure però que mostri alguna acció en moviment, com feien els artistes futuristes
(mira un exemple, imatge) i pinta-ho. En un full DINA4.

3r ESO i 4t ESO. Professora: Olga Olivera
- Acabar o començar el dibuix d'un paisatge de Lleida ( amb DINA4 o DINA3 i pintat)
- Dibuixar 5 objectes artístics, com aquests de Joan Brossa, o de Madoz…Unint elements de
diferent procedència. https://plasticaescolabetulia.wordpress.com/2015/09/19/joan-brossapoemes-visuals-poemes-objecte/

La idea hauria de ser però pròpia. Si voleu en podeu fer un

amb fotografia, uns altres dibuixats… O tots amb foto o amb dibuix, el que vulgueu.
3r C ESO. Professora: Goretti Borràs
ACTIVITATS:
1. Acabar el dibuix pel Concurs d’Arts Plàstiques de l’institut.
Recordem que el tema gira al voltant dels paisatges de Lleida. El format pot ser Din-A3 o

bé

DIN-A4. La tècnica és lliure.
2. Realitzar la làmina 3.4 de la carpeta de Dibuix.
Passos a seguir:
1. Cal buscar a internet la informació per dibuixar el desenvolupament d’un tetraedre i un octaedre
(el desplegament amb pestanyes dibuixades per després poder-lo retallar, doblegar i construir en
volum).
2. Una vegada buscada la informació cal dibuixar a la làmina 3.4 les figures, pintar-les, retallar-les,
i construir els volums.
3. Realitzar una petita escultura amb aquests volums engantxan-los.
4. Fer una fotografia i guardar els volums per presentar-los a la classe.
3r ESO. Professor: Marc Porta
- Acabar o començar el dibuix d'un paisatge de Lleida ( amb DINA4 o DINA3 i pintat)

- LES MATÈRIES D’ARTS AL BATXILLERAT
Les editorials Casals, Paraninfo i Vicens Vives ens faciliten les llicències digitals necessaries
durant aquests dies. L’alumnat les ha de demandar via el professorat.
Des de les matèries de Batxillerat de 1r i de 2n, es recomana feina cada dia de classe que hi ha
en l’horari establert del curs. Ho fem online a través del Drive compartit amb totes i tots ells, amb
xat i/o videoconferència per resoldre dubtes d’immediat. En algun cas hi ha professorat que té un
grup de whatsshap establert per les informacions més immediates.
INDICACIONS I ALGUNES PROPOSTES:
-ANALISI MUSICAL I I II
1r BATXILLERAT. Professor: David Esterri. Grup de whatsshap establert per les informacions més
immediates

CULTURA AUDIOVISUAL I
1r BATXILLERAT. Professores: Marta Ballarín i Teresa Carrera. Contacte via mail.
Activitats de seguiment seguint l’horari lectiu, via mail i drive.
CULTURA AUDIOVISUAL II
2n BATXILLERAT A i B. Professora: Marta Ballarín. Contacte via mail i drive.
Activitats de seguiment seguint l’horari lectiu, via mail i drive.
CULTURA AUDIOVISUAL II
2n BATXILLERAT. Professora: Goretti Borràs. Contacte via mail i drive.
ACTIVITAT DE PUBLICITAT JA INICIADA:
Continuar treballant en el projecte d’un anunci publicitari audiovisual, consistent en publicitar el
batxillerat a l’institut Màrius Torres per les portes obertes 2019-20.
Cadascun dels alumnes ja té la feina a fer, i sap que cal muntar les imatges amb un programa
senzill des del mòbil ( “stop motion”, per exemple) o bé l’ordinador.
DIBUIX ARTÍSTIC I
1r BATXILLERAT. Professores: Teresa Carrera i Montse Filella.
Activitats de seguiment seguint l’horari lectiu, via mail i drive.
DIBUIX ARTÍSTIC II
2n BATXILLERAT. Professores: Montse Filella i Montserrat Pellisé.
Activitats de seguiment seguint l’horari lectiu, via mail, drive i WhatsApp establert per a les
informacions més inmediates.
DIBUIX TÈCNIC I
1r BATXILLERAT. Professora: Goretti Borràs
ACTIVITAT
TEMA CORBES TÈCNIQUES
Acabar les làmines 1 i 2 (disseny de l’ouera) ja repartides a la classe. Cal retolar el marge i el
caixetí, encaixar bé el dibuix a dins i treballar amb escaire, cartabó i compàs. Tot atenent a l’escala
del dibuix demanada, i a la precissió i correcta execució dels traçats.
DIBUIX TÈCNIC II
2n BATXILLERAT. Professora: Olga Olivera
Dossiers amb activitats via mail.

DISSENY
2n BATXILLERAT. Professora: Montserrat Pellisé.
Activitats de seguiment seguint l’horari lectiu, via mail i WhatsApp establert per a les informacions
més inmediates.
FONAMENTS DE LES ARTS I
1r BATXILLERAT A. Professora: Goretti Borràs. Contacte via mail
ACTIVITATS:
1-UNITAT 6. L’ART BIZANTÍ. Fer un resum de les característiques de l’art bizantí.
2-UNITAT 6. L’ART BIZANTÍ. Fer la fitxa tècnica de la basílica de Sta. Sofia d’Istambul.
3-UNITAT 7. L’ART PRERROMÀNIC. Fer la fitxa tècnica de Sta. Maria del Naranco.
4- UNITAT 8. L’ART ROMÀNIC. Fer una presentació amb l’ordinador de les característiques de
l’art romànic. Incloent exemples de l’arquitectura, pintura i escultura.
-1r BATXILLERAT B. Professora: Olga Olivera. Contacte via mail i WhatsApp amp el delegat.
ACTIVITAT PLANTEJADA: Tria entre la Maison Carrée, la columna Trajana, el retrat equestre de
Marc Aureli, o l’aqueducte de Farreres (pont del diable) i fes un comentari. Comentari de la forma,
del contingut i opinió personal.
La resta d’activitats via mail
FONAMENTS DE LES ARTS II
2n BATXILLERAT A i B. Professora: Marta Ballarín. Contacte via mail i drive.
Activitats de seguiment seguint l’horari lectiu, via mail i drive.
HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE LA DANSA
1r BATXILLERAT. Professor: David Esterri.
Llegir els capítols del llibre i fer audicions
LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL.
1r BATXILLERAT. Professor: David Esterri.
Acabar dossier
VOLUM.
-1r BATXILLERAT. Professora: Goretti Borràs. Contacte via mail

ACTIVITAT
Acabar l’activitat de la transformació d’un cub. Treient parts d’aquest i recol.locant-les, de tal
manera que creem un altre volum (objecte o escultura absracta) a partir del cub inicial, sense que
sobrin ni faltin parts d’aquest.
-1r BATXILLERAT. Professora: Montse Filella. Contacte via mail i drive.
TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA.
2n BATXILLERAT. Professora: Montse Filella
Activitats de seguiment seguint l’horari lectiu, via mail, drive i WhatsApp establert per a les
informacions més inmediates.

