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Alumnes amb VP pendent de 2ESO
CONTINGUTS.
Part teòrica
-

-

-

-

Llenguatges de comunicació.
a. Tipus de llenguatges.
b. Tipus de llenguatges visuals.
c. Elements del llenguatge visual.
d. Què és la imatge?
e. Elements conceptuals.
f. Elements de relació.
g. El disseny. Què és? . Tipus.
h. El còmic. Elements que intervenen en el còmic.
i. Elements bàsics de la comunicació.
j. Funcions dels missatges visuals.
k. ...
La forma.
a. Classificació de les formes segons la seva superfície.
b. Diferència entre formes naturals i artificials.
c. Què és una forma abstracta?
d. La grandària, què és?
e. Què vol dir que la grandària és relativa?
f. Simetria i asimetria.
g. Contorn i dintorn.
h. ...
El color.
a. Color llum. Què és? Quins són?.
b. Color pigment. Què és? Quins són?
c. Com es transmet la llum?
d. Com i a través de què arriba la informació de la llum al nostre cervell?
e. Per què veiem un objecte d’un color determinat?
f. Què és el pigment?
g. Quins són els colors pigment primaris i secundaris?
h. Els colors complementaris.
i. Gammes des colors.
j. Propietats del color.
k. Escales del color.
l. ....
La textura.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Què és la textura?
Tipus de textura.
Per què s’utilitza la textura?
Què és necessari per a poder apreciar correctament les textures?
Com intervé la textura en el disseny?
...

Part teòrica i pràctica
-

Dibuix tècnic.
a. Tipus de recta.
b. Traçat de segments.
c. Divisió d’un segment. La mediatriu.
d. El teorema de Tales.
e. Traçat d’angles.
f. Tipus d’angles.
g. La bisectriu.
h. Figures planes. Els polígons.
i. Triangles segons els costats i segons els angles.
j. Quadrilàters.
k. Traçat de polígons regulars. Mètodes generals donat el costat i donat el radi.
l. Polígon estrellats.
m. ...

Material. Es necessita portar:
a. Folis.
b. Llapis i goma d’esborrar.
c. Pintures a llapis.
d. Joc d’escaires.
e. Compàs.

L’alumne haurà de respondre i argumentar les preguntes que se li plantegin, tant teòriques
com pràctiques. Les respostes als exercicis de dibuix tècnic es faran a llapis dur (H), repassant
els resultats amb llapis HB.
Els punts citats per a recuperar es poden ampliar dins del tema tractat, això vol dir que no és
solament el resum que es mostra aquí, si no que les preguntes poden ser extensives a la resta
de continguts dins del tema que es va donar en el seu moment.

