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TREBALL DE RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VOLUM.

El treball de recuperació consta de dues parts:
1a Treball escrit dels següents temes:

● El Modelatge en fang
● La talla
● El Relleu en escultura

Has de presentar un treball per escrit de cada un dels temes a on hi constarà: 
portada, Index, introducció, característiques de la tècnica, el materials i les eines 
utilitzades.

2a Realització de les fitxes que s’entregaran el dia de l’examen:
● Composició tridimensional
● La Seriació
● La Talla

L’examen de Setembre serà teòric i la nota de l’examen comptarà un 75% de la nota
final de la recuperació de setembre juntament amb el treball d’estiu que comptarà un
25%

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (CÓM I QUÈ S’AVALUARÀ?)
   
• Mètode de treball: fases del procés de creació: idea, dibuixos previs i obra

final. Recerca d'informació. Selecció dels procediments més adequats.  
• Gènesi del volum a partir d’una estructura bidimensional
• La presentació, la netedat i claredat en cada un dels exercicis.
• La correcta resolució dels treballs pràctics.
• La correcta utilització de la terminologia a l’hora de descriure els 

procediments, les tècniques, les eines i els materials utilitzats.  
• Destresa en l’ús de materials, instruments i tècniques.

                                                                                             



FITXA 1: COMPOSICIÓ TRIDIMENSIONAL

Jason Hackenwerth. Escultures amb globus de colors.

INTRODUCCIÓ
En general, els escultors tendeixen en picar la pedra, a modelar l’argila, o treballar el

metall. Però no sempre. En ocasions, els seus materials de treball són d’altres ben

diferents: plàstic, aire, cordes o globus... Així tot, ells es consideren escultors.

Jason  Hackenwerth  és  un  artista  nord-americà  que  crea,  amb globus,  criatures

estranyes:  insectes,  flors...,  i  imprimeix  a  les  seves  un  caràcter  lúdic  i  divertit.

Algunes de les seves creacions es converteixen en disfresses que transformen una

persona en un ésser  estrambòtic.  Hackenwerth s’inspira  en els  regnes vegetal  i

animal, “combinant l’espiritualitat i la sexualitat”. En la seva obra podem trobar des

de  grans  flors  confeccionades  amb  cents  de  globus  inflats,  fins  a  conjunts

escultòrics  formats  per  actors  que  es  converteixen  en  cucs  gegants  de  plàstic,

plantes carnívores o complexes éssers d’una altra galàxia.

http://www.jasonhackenwerth.com/


TASQUES

Has de crear el disseny d’una bèstia estranya que hipotèticament es realitzaria amb

globus de colors. 

AVALUACIÓ

A l’hora d’avaluar aquest apartat tindré en compte:

Presentació 

1. Esbossos necessaris de la figura, animal i/o forma volumètrica a realitzar i 

sobretot, de la seva estructura. Xarxes quadrades, triangulars, 

rectangulars…
2. Gammes de colors a utilitzar al projecte, Justificació de la gamma de colors 

a utilitzar. (màx. 4 colors)
3. Quantitat i tipus de globus a utilitzar i possibles dimensions.

1. Estructura: 6 punts
2. Gammes de colors: 2 punts
3. Quantitat i dimensions: 1 punt
4. Presentació: 1 punt

● Justificació per escrit del per 

què s’ha seleccionat una figura (o

la suma de més d’una) i no una 

altre atenent a criteris de tipus; 

estructura i forma de la figura, 

complexitat en la seva realització,

temporització, etc. Per què la 

figura serà de paret, anirà 

penjada o serà de tipus disfressa.

FITXA 2: Gènesi del volum a partir d’una estructura bidimensional.

● Pas de les 2D a les 3D: Kirigami, fractals, seriació,...
● Realització del número 50 tridimensional partint d’elements bidimensionals 



(plans).
● La forma volumètrica: les tres coordenades espacials.

LA SERIACIÓ
http://es.slideshare.net/yanagi89/planos-seriados-529200

Has de treballar amb cartró ploma, cartró, etc A-3 (29,7 x 42 cm) i fer un treball de 

Seriació. Has de fer esbossos a llapis, boli i retoladors, anotacions, escrivint les 

idees. Has d’afegir els colors que hauria de tenir. Imagina’t la grandària amb volum a

partir de la suma de plans. Com els col·locaràs... Al final, entre tots els companys, 

haureu de triar la idea definitiva a partir d’una de les idees.



              

Al final de l’activitat, has de presentar un treball que estirà dividit en dues parts: 

projecte i escultura.

                       

AVALUACIÓ



A l’hora d’avaluar aquest apartat tindré en compte:

Presentació 

1. Esbossos necessàris de la figura amb la forma volumètrica a realitzar i 

sobretot, de la seva estructura seriada.
2. Gammes de colors a utlitzar al projecte, Justificació de la gamma de colors a

utilitzar. (màx. 4 colors)
3. Quantitat i tipus de bases a utilitzar.

1. Estructura seriada: 6 punts
2. Gammes de colors: 2 punts
3. Quantitat i dimensions: 1 punt
4. Presentació: 1 punt

FITXA 3: EL TÓTEM

   

U  n tótem es un objeto, ser o animal natural

que en las mitologías de algunas culturas se toma como emblema de la tribu o del

individuo, con diversidad de atributos y significados. La palabra  tótem proviene de

una lengua de indígenas de América del  Norte  y  designa un tipo específico de

imágenes talladas a mediados del siglo XIX en troncos de árboles, que actualmente

abundan cerca del noroeste (costa del Pacífico de Estados Unidos y Canadá).



Generalmente  tallados en madera  de cedro,  muchos de estos “palos totémicos”

pueden  constar  de  sólo  un  animal  o  de  una  sucesión  de  figuras  de  animales

superpuestas. Los animales que se representan con más frecuencia son: castor,

águila,  cuervo,  rana,  oso,  lobo,  ballena  y  foca.  En  ocasiones,  se  hallan

representados seres  fantásticos  y  monstruos marinos.  Sus cualidades reflejaban

fuerzas  sobrenaturales  y  atribuciones  espirituales,  y  tenían  como  función

conmemorar el antepasado común de una familia o clan y su descendencia, o bien

recordar los acontecimientos más importantes del grupo.

Su altura varía desde unos 10 a 30 metros, siendo proporcional a las dimensiones

de  la  casa  ante  la  que  se  alzaba,  que  era  construida  para  grupos  familiares

numerosos. Un complemento que nunca falta en los tótems es su colorido: negro,

rojo, verde azulado, blanco… En los más antiguos se pintaban solamente algunos

detalles, como los ojos y orejas de los animales, aunque después la aplicación del

color se fue extendiendo por toda la superficie del tótem, y con colores más vivos.

Para resolver la talla en jabón con una figura que nos recuerde el aspecto de un

tótem:

●  U  tilizar 2 ó 3 pastillas de jabón (gruesas)

superpuestas
● Pueden añadirse detalles (alas, cuernos,..) con otras piezas
● Procurar diseñar rasgos “exagerados” y simétricos
● Aprovechar al  máximo  el  material,  tallando  “poco”  y  sin  eliminar  trozos

grandes  del  bloque  (¡mucho  cuidado  con  agujeros  que  atraviesen  la  

pieza por completo!)
● No limitarse a grabar líneas o incisiones como “dibujando” sobre el jabón: una



zona tiene que cobrar relieve a base de rehundir o rebajar la profundidad de

las zonas contiguas
● Alisar la superficie para mejorar el acabado y obtener brillo

También  os  podéis  inspirar  en  otras  tallas  en  piedra  o  en  madera  de  aspecto

“primitivo”, como las precolombinas o africanas:

 


