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OBJECTIUS
1. Reflexionar sobre la presència de les tres dimensions en l’entorn.
2. Apreciar la sensació de profunditat en les obres bidimensionals.
3. Reconèixer recursos expressius en obres bidimensionals.
4. Representar el volum: la perspectiva, la superposició, el clarobscur i la

diferència de mida.

CONTINGUTS

● L’ENCAIXAT DEL DIBUIX I LES PROPORCIÓ DE LES FORMES
● Les formes tridimensionals. Representación del espacio y el volumen

RECURSOS DEL DIBUIX

• Descripció dels recursos emprats per a representar l’espai en una obra
plàstica:

● SUPERPOSICIÓ D’ELEMENTS
● DIFERÈNCIA DE TAMANY
● TRANSPARÈNCIA
● PERSPECTIVA
● CLAROBSCUR

RECURS 2.- LA TRANSPARÈNCIA.

TASCA 1: DIBUIXAR BODEGONS AMB ELS RECURSOS DEL DIBUIX;

superposició, diferència de tamany i transparència. En un full DIN A3 del bloc

de dibuix, es presentaran 3 dibuixos: Dibuixar a mà alçada 3-4 objectes de casa, a

on fasis l’anàlisi d'estructures CONTORN LINEAL, ESTRUCTURA I PROPORCIONS.

CADA DIBUIX AMB UN RECURS.

MATERIAL: Llapis grafit, llapis de colors, retoladors… i bloc de dibuix A-3.
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http://es.slideshare.net/lolyiniguez/dibujo-1-el-encajado-presentation
https://es.slideshare.net/fserranogil/representacin-del-espacio-y-el-volumen
https://pt.slideshare.net/COQUIPODESTA/dibujo-1-encaje-y-estructura/4


Dibuixa per fases

PASES A SEGUIR: has d’anar canviat de color a mesura que vas avançant el dibuix per tal

d’indicar i interioritzar com s’estructura un dibuix. Comencem per calcular el tamany del

dibuix segons la mida del paper (marges superior i inferior), marquem després el centre del

full (l’encaixem), seguim amb el dibuix de la figura geomètrica simple (proporció de

l’objecte)...

1. MARGES - Caixa/finestra. Orientació del paper: horitzontal o vertical. Elecció de

l’enquadrament. COLOR TARONJA

2. LÍNIES AUXILIARS PRINCIPALS D’UNDIBUIX i EIX DE SIMETRIA. COLOR

VERD

Observem l'objecte real que tenim al davant i veiem la seva alçada i amplada. Fem després un

quadre que tingui proporcionalment (rectangle, quadrat…), aquesta amplada i altura. Tot això

usant el llapis, i traslladant les mesures a el paper. També tracem un eix central (eix de simetria

axial), que ens ajudarà a dibuixar iguals la part dreta de l'ampolla i l'esquerra.

3. REDUCCIÓ DELS OBJECTES EN FORMES GEOMÈTRIQUES SIMPLES. COLOR

BLAU

4. ELS OBJECTES

COLOR DEL LLAPIS DE GRAFIT

MÈTODE  CONSTRUCTIU

Deducció de l'estructura dels objectes i els espais imaginant-los com transparents. Utilitzar la

geometria de les formes per dibuixar en perspectiva.
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Juntament amb les 4 làmines, hauràs incloure tres fotocòpies de l’alçat, planta i perfil del bodegó.

Format: A-3

Tècnica: Llapis de grafit, llapis de colors i/o retolador. Cada exercici s’ha de realitzar amb una tècnica

seca diferent.

RECURS 5.- LA PERSPECTIVA CÒNICA D’UN ESPAI INTERIOR

TASCA 2.- Realitza del dibuix d’un espai interior utilitzant la Perspectica Cònica

Frontal o Obliqüa.

Aquest recurs consisteix a aplicar les lleis de la perspectiva cònica, tant frontal com

obliqüa. És un sistema de representació que estudien els arquitectes i dibuixants per crear

sensació de profunditat en el pla i té les seves pròpies regles de representació. Resumint-les

moooolt i perquè ho entengueu, podríem dir que les línies paral·leles que van en profunditat es

troben en un mateix punt (Punt de fuga) de l'horitzó, i les horitzontals i verticals es mantenen tal

qual.
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https://es.slideshare.net/2233223/utiles-de-dibujo-7883911?related=3
https://www.youtube.com/watch?v=uQOA44hdCsY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=uQOA44hdCsY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=IREoh0PkgTw&t=6s


RECURS 6. EL CLAROBSCUR

TASCA 3.- A cada un dels dibuixos de l’activitat anterior li has de fer una Escala de

Valor Tonal alta, mitja i baixa.

Materials de suport
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (CÓM I QUÈ S’AVALUARÀ?)

1. Aplicar els coneixements adquirits per a realitzar representacions
bidimensionals que incloguin sensació de volum.

2. Diferenciar la varietat de procediments que hi ha per a realitzar
composicions en tres dimensions.

3. Dominar la manipulació de materials i tècniques, seleccionant els més
adequats en la representació total o parcial del volum.

4. La netedat i claredat en  cada un dels exercicis.
5. La correcta utilització del material de plàstica: Varietat, correcció i

adequació dels procediments, les tècniques i els materials utilitzats.

QUÈ S’AVALUARÀ?
TASCA 1

● El traç. L’expressivitat i el control del grafisme. 20%

● La complexitat formal i compositiva dels objectes triats en cada làmina. 20%

● Qualitat i expressió. Sentit estètic de la proposta artística, estil, tècnica i acabat. Originalitat. 20%

● Ha utilitzat el llapis de color per dibuixar les formes geomètriques que serviran d’encaix . Ha

respectat les dimensions i el format del full i les figures no se’n surten. Les figures representades

respecten la relació de mesures entre elles (proporció) 40%.

TASCA 2

● L’encaixat i la proporció de la figura en l’espai/full. 50%
● Dibuix de la figura en perspectiva cònica. Correcta construcció geomètrica, dibuix dels elements

bàsics de la figura: Línia d'horitzó, Punt o punts de fuga. 50%
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TASCA 3

● L’escala de grisos diferenciada en grau i intensitat respecte d’una escala de valor ALTA, MITJA i

BAIXA. 50%

● Les ombres pròpies, les ombres projectades a altres objectes i l’elecció de la zona il·luminada

respecte de la composició. 30%

● La dificultat del dibuix triat quant a complexitat, número d’elements… 20%
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