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RECUPERACIÓ DE VISUAL I PLÀSTICA 1r d’ESO
1. Entrega un document A4 amb la informació referent al següent quadre, fes una
recerca ben feta i resumida amb les teves paraules:

Recorda, has de trobar i explicar l'autor del quadre, l’obra i el moviment artístic al que
pertany; amb qualsevol curiositat rellevant per a tu. A més has de cercar i adjuntar al
full una altra obra representativa del moviment.
(pistes: colors primaris i avantguardes) Busqueu fonts d'informació contrastades.

2. Realitza en una làmina de paper A4 Bàsic un dibuix
lineal sobre algun animal, inspirat en l’obra de
l’artista estudiat en el punt 1, concretament en una de
les parts més lineals del seu estil o estils. L’has de
pintar única i exclusivament amb retoladors i
utilitzant els escaires (en línies paral·leles) i amb el
compàs (en diferents circumferències concèntriques)
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3. Realitza en una làmina de paper A4 d’aquarel·la
una pintura sobre alguns animals inspirats en
l’obra de l’artista estudiat en el punt 1. L’has de
crear i pintar amb les “temperes” (guaix),
utilitzant els 12 colors del cercle cromàtic estudiat
aquest any. Recorda les barreges, han d’aparèixer
tots 12 colors.

4. Crea una historieta de sis vinyetes en un full A4 basat amb l’estil de l’autor
treballat en els punts anteriors. S’ha de pintar amb colors de fusta, es pot
resseguir en negre. A més s’ha d’entregar en brut un “storyboard” (guió visual)
on s’indiqui, el pla i l’angle de cada una de les 6 vinyetes.

Recorda: Tots els treballs són similars als realitzats durant el curs i podeu trobar les
explicacions i aprofundiments en el moodle de plàstica de 1r d’ESO de l’institut.

RESUM de FEINA d’ESTIU:
Totes les tasques estan basades en el projecte de l’estil de l’obra de la vaca...
1.
2.
3.
4.

Full de cerca (escrit més imatge)
Full A4 bàsic de dibuix amb escaires i compàs
Full A4 aquarel·la de pintura en temperes
Còmic de 6 vinyetes en un full A4 amb el seu “storyboard” en un full en brut a
part.

(Total 6 fulls)
S’han d’entregar al setembre el dia del control de recuperació (recordeu, tant la feina
d’estiu com la participació a la prova de setembre, són obligatoris per a recuperar la
matèria).

