
Matèria PROJECTES ARTÍSTICS
Títol/Pregunta

S.A.1. QUIN ÉS EL TEU PACKAGING? Quina és la teva caixa o coberta?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS
Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar:
1. Generar i perfeccionar idees de projecte, consultant diferents fonts,
experimentant amb tècniques i estratègies creatives, elaborant esbossos
i maquetes, i valorant críticament la rellevància artística, la viabilitat i la
sostenibilitat d'aquestes idees, per a desenvolupar la creativitat i
aprendre a seleccionar una proposta concreta, realitzable i d'acord amb
la intenció expressiva o funcional i amb les característiques del marc de
recepció previst.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida: CCL1,
STEM3, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CE3, CCEC3.2, CCEC4.1.

2. Planificar adequadament les fases i el procés de treball d'un
projecte artístic, considerant els recursos disponibles i avaluant
la seva sostenibilitat, per a aconseguir un resultat ajustat als
terminis, a les característiques de l'espai i, en el seu cas, al
pressupost previst.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida:
STEM1,
CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC4, CE1, CE2, CCEC4.1,
CCEC4.2.

Criteri avaluació: Criteri avaluació:
1.1 Generar i perfeccionar idees de projecte, consultant diferents fonts,
elaborant esbossos i maquetes, i experimentant amb les tècniques i
estratègies artístiques més adequades en cada cas.

2.2 Proposar solucions creatives en l'organització d'un projecte
artístic, buscant el màxim aprofitament dels recursos disponibles.

Sabers bàsics:

A. Desenvolupament de la creativitat
- La creativitat com a destresa personal i eina per a l'expressió artística.
- Estratègies i tècniques de foment i desenvolupament de la creativitat.
- Estratègies de superació del bloqueig creatiu.



B. Gestió de projectes artístics
- Metodologia projectual. Generació i selecció de propostes. Planificació, gestió i avaluació de projectes artístics. Difusió de
resultats.
- Estratègies de treball en equip. Distribució de tasques i lideratge compartit. Resolució de conflictes.
- Estratègies, tècniques i suports de documentació, registre i arxiu.
- Sostenibilitat i impacte dels projectes artístics.
- Oportunitats de desenvolupament personal, social, acadèmic i professional relacionades amb l'àmbit artístic. L'emprenedoria cultural.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal X Familiar Professional X

Dinàmiques de presa de consciència:
Plantejament del dilema: exploració d’idees prèvies per ajustar adequadament les activitats.

Ens situem al moment històric de l’inici del Disseny Industrial (La Bauhaus), som artistes, i ens plantegem

La invenció del Cubisme va suposar un tsunami per al món de la pintura que fins al moment havia representat la realitat des d‘un

únic punt de vista. La multiplicitats de punts de vista

Aquesta situació d’aprenentatge pretén descobrir a l’alumnat noves formes d’interpretar i representar la realitat que els envolta amb

alguns dels diferents elements expressius del llenguatge visual.

1. Espai tridimensional.
2. La forma volumètrica: anàlisi, estructura i representació tridimensional.
3. La forma volumètrica: expressió, comunicació, interpretació i valoració de la representació tridimensional
INTRODUCCIÓ: QUÈ ÉS PACKAGING?

Guia per a la preparació d’un pla de treball

El procés de desenvolupament de productes en 6 etapes (inclou...

La generació de la idea (la ideació).

Definició del producte.



Elaboració del prototip.

Disseny inicial.

Validació i proves.

Comercialització

Instruccions i materials:

Material que aporta el centre: projector amb connexió a la xarxa. Aula virtual, on podran consultar tot el material que s’utilitza així
com realitzar les tasques.
Els treballs es realitzaran al Taller d’arts 1, que està específicament dissenyat per a la pràctica de l’Escultura i comptarem amb tot
tipus de material (suports de cartró, cartró ploma, papers…), aixì com a eines de tall i enssemblatge.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Fase 1. Per començar a treballar es presenta la proposta a classe i es debaten les diferents relacions de contingut que aquestes
inclouen. Es dóna informació gràfica i conceptual.
Fase 2. En aquesta fase cal analitzar, reflexionar, recopilar informació i saber gestionar aquesta, de manera que cadascú sigui
capaç de generar coneixement per a compartir amb els altres.
Fase 3. L’estudiant es posiciona en un projecte i comença el seu treball individual o en grup, en el qual ha de plantejar
formalitzacions, accions, etc., fer síntesi i arribar a una resolució final de projecte amb un discurs coherent amb les seves reflexions
i presa de posició. A més de tenir eines que l’habilitin sobre la presentació i comunicació pública del mateix.

TASCA 1: Aspectes bàsics de l´escultura.

TASCA 2.- Realitza una Escultura amb els PACKAGINGS. Construeix una forma tridimensional (abstracta o figurativa), que millor

representi les 3D.

TASCA 3. Fases del projecte escultòric.



Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.
El professor valida en tot moment les tasques i els procediments. Les propostes son retornades als alumnes amb les propostes de
millora en base a la rúbrica corresponent i als criteris d’avaluació, coavaluació i autoavaluació establerts.
Claus per implicar els alumnes en el procés d’avaluació:
1 Compartir amb els alumnes els objectius d’aprenentatge i saber quins són els seus coneixements previs. Així, podran enfocar el
seu aprenentatge.
2 Compartir quins són els criteris de qualitat, aquells aspectes o passos que han de seguir per fer correctament una activitat. Per a
això, podem fer servir instruments d’avaluació que els ajudin a registrar aquests criteris i fer així un seguiment visual de com van. És
recomanable dissenyar aquests instruments juntament amb els alumnes, provar-los per assegurar-nos que són útils i millorar-los si
és necessari.
3 Oferir moments perquè els alumnes utilitzin els instruments que hem dissenyat amb ells i puguin valorar així el seu propi
aprenentatge, tant respecte als sabers com al procés. Després, el millor és oferir oportunitats perquè puguin millorar, aplicar de nou
els aprenentatges i afermar aquests coneixements.

Desenvolupa les capacitats d'anàlisi, de percepció visual, tàctil, motriu i de comprensió espacial.
Analitza el concepte d'espai i la seva importància en els processos de creació artisticoplàstica i l'aplica a l’especialitat. Investiga,
experimenta i valora solucions creatives amb diferents tècniques volumètriques.

● Obté idees i resultats a partir de l’observació metòdica, la retentiva i la memòria visual.
● Presenta adequadament els treballs realitzats.
● Entén el concepte d'espai aplicat a l’especialitat.
● Reconeix i construeix sistemes de disposició de la forma tridimensional a l'espai.
● Explora amb metodologia les possibilitats expressives i simbòliques de l'espai i les utilitza de manera creativa a la

representació volumètrica.. Projecta i representa propostes a l'espai real.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.
Avaluació formativa: evidències recollides a l’aula
Avaluació formadora: l’alumne és capaç de recollir el seu procés d’aprenentatge: errors, encerts, ús de les rúbriques i la
coavaluació dels altres alumnes.
Qualificació: Vendrà donada per la rúbrica.



L’avaluació serà formativa, i es contemplarà l’autoavaluació i la coavaluació a través de guies de verificació. S’avaluarà el
procés de feina i els productes finals, així com l’assoliment dels sabers i de les competències específiques.
L’avaluació d’aquestes tasques i proves estarà repartida entre el docent i l’alumne. Un 50% de la nota correspondrà al docent, un
40% serà definida per coavaluació i un 10% per autoavaluació. Aquest procés d’avaluació participativa seguirà unes pautes
marcades i verificades pel docent.


