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Exercicis que has de presentar el dia de l’examen i que et serviran per a 
preparar-lo. Recorda que has d’assistir amb tot el material necessari i lliurar 
aquests treballs completats. 
 
Recorre al Classroom de la classe per a ajudar-te en l’execució dels exercicis. 
 

• Dibuixa 6 formes geomètriques meditatives seguint els exemples 
proposats per Albert Chamilliard. Has de realitzar 3 en color i 3 en blanc i 
negre. Utilitza un format DIN A4 per a cadascun d’ells. 

 
• En un format DIN A3 realitza un estampat per a una tela dissenyada per a 

l’elaboració d’un vestit d’estiu. Has d’utilitzar la tècnica del rapport i lliurar 
tant el disseny final com els passos previs per a l’execució. 

 
• Utilitzant la tècnica del puntillisme, interpreta una obra del pintor Van Gogh i 

otra de Joan Miró. Cadascuna ha d’ocupar un format DIN A4 i utilitzar 
retoladors de colors. Ha de ser el més fidel possible a la realitat, excepte en 
la tècnica utilitzada. 

 
• Escriu un guió per a desenvolupar un còmic que contingui al menys 16 

vinyetes. En la part gràfica han d’aparèixer els diferents tipus de plans i 
angulacions que coneixem del llenguatge cinematogràfic. En un esquema has 
d’indicar quins tipus de plans i angulacions apareixen en cadascuna de les 
vinyetes. Les il·lustracions  han de dibuixar-se en blanc i negre. 

 
• Seguint les indicacions de la tasca 15 del Classroom (Simetria), has de 

realitzar dues composicions simètriques combinant els conceptes de simetria 
i de positiu i negatiu. Utilitza cartolines en blanc i negre, el format final ha de 
ser DIN A4. 

 
• Dibuixa una mandala dins d’una circumferència de radi 9 cm. La 

circumferència s’ha de dividir en 12  iguals, cada 30º i ha de contenir almenys 
4 cercles concèntrics. Per acolorir, s’han d’alternar famílies de colors càlids i 
de colors freds. Utilitza llapis de colors. 

 
Per a consultes puntuals podeu contactar amb mi epvcide2010@gmail.com  
 
Sort amb el treball i bon estiu !!! 
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