RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES
PENDENTS
CURS 2018-2019

ALUMNE:

Matèria: EDUCACIÓ
PLÀSTICA, VISUAL I
AUIDOVISUAL II

MODEL

GRUP:

1. CONTINGUTS A RECUPERAR
Continguts que ha de recuperar l'alumne
Visual i Audiovisual II pendent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

amb l'assignatura d'Educació Plàstica,

El llenguatge visual
La publicitat
El color en la pintura
La llum
La textura
La composició
Dibuix tècnic
Sistemes de projecció
Les noves tecnologies

2. PLA DE RECUPERACIÓ
➢

Per recuperar l'assignatura d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II, l'alumne
haurà de fer les activitats que s'indiquen a continuació, i realitzar l'examen.
LLISTAT DE TREBALLS:

1. Realització d'un cercle cromàtic amb pintures al tremp.
2. Realització d'un cartell amb tècnica lliure sobre el tema: MEDI AMBIENT.
3. Dibuixar un bodegó amb un mínim de 3 objectes i valorar llums i ombres
amb punta fina negre.
4. Realitzar un collage monocromàtic amb diferents textures visuals.
5. A una làmina, dibuixar un triangle equilàter, un quadrat, un pentàgon i
un hexàgon amb costats de mida 4 cm. Dibuixar també un triangle
equilàter, un quadrat, un pentàgon i un hexàgon inscrits en
circumferències de 4 cm de radi. Retolar els polígons amb punta fina negre.
7. Dibuixar les projeccions en planta, alçat i perfil d'un cotxe.
8. Dibuixar un cotxe en perspectiva cavallera, i pintar-lo amb llapis de
colors.
9. Dibuixar l'interior d'una habitació en perspectiva cònica central.
L'habitació ha de tenir porta, finestra, 3 mobles i 3 objectes decoratius.
Donar color amb llapis o retoladors.
10. Fer un treball escrit a mà de dos folis sobre un artista contemporani.

C/ BISBE PONT Nº9, 07400 PORT D'ALCÚDIA. TEL. 971 54 72 46. FAX 971 89 78 30
www.iesportdalcudia.org

iesportdalcudia@educaib.eu

RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES
PENDENTS
CURS 2018-2019

Matèria: EDUCACIÓ
PLÀSTICA, VISUAL I
AUIDOVISUAL II

L'alumne haurà de fer les activitats a làmines de paper Basik de tamany A4.
L'entrega de les activitats es farà el mateix dia de l'examen, que es farà durant
el mes d'abril, a l'aula de Plàstica.
➢ L'examen constarà de preguntes teòriques i pràctiques. L'alumne haurà de dur
el material de dibuix tècnic per a la realització de l'examen.
➢ Per a qualsevol dubte, demanar a Pep Alaminos, cap de departament de
Plàstica.
➢
➢

3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
La nota es calcularà realitzant la mitjana de les qualificacions de les activitats
pràctiques, que comptaran un 60 %, i la nota de l'examen, que comptarà un 40
%.
➢ Per a poder fer la mitjana, la nota de l'examen haurà de ser igual o superior a 3.
➢

Departament de DIBUIX
Port d'Alcúdia, 23 de novembre de 2018
(LLIURAR IMPRÈS AL TUTOR DEL GRUP)
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