NOM DE L'ASSIGNATURA: Dibuix
CURS: 4t d'ESO

Matèria optativa ,dirigida als alumnes de quart d' ESO, amb tres hores de dedicació setmanal.
Els continguts estan pensats per aquells alumnes que volen aprofundir en els coneixements
adquirits el cursos anteriors en la matèria d'educació plàstica visual i audiovisual..
Els exercicis estan enfocats a estimular la creativitat personal i desenvolupar destresses gràfiques
i pictòriques tant tradicionals com contemporànies.
En aquesta assignatura podrem treballar des de el dibuix realista a ma alçada a la reproducció i
manipulació de la imatge fotogràfica per mitjans informàtics. Farem especial atenció al
desenvolupament “artístic” actual al temps de analitzar com podem gaudir, utilitzar, incorporar, o
participar creativa ment de aquests llenguatges.

Continguts:
Dibuix – La creativitat plàstica. El meu mon
Pintura – Els meus somnis
Estampació – La societat on vivim i la multiplicació de la imatge
Disseny i Publicitat - Nosaltres cooperam.
Dibuix Tec nic – El meu entorn els sistemes de representació
Foto - La imatge al mon actual.

Metodologia / desenvolupament de la matèria:
El procés d'ensenyament i aprenentatge se basarà en una progressió adequada dels
continguts i en les competències que han assolit els alumnes
Les estratègies didàctiques estaran basades en la observació i l'experimentació,
adequades a les capacitats dels alumnes, a fi d'arribar a continguts conceptuals de
forma inductiva.
Els exercicis se desenvoluparan dins un ambient que respecti els diferents ritmes
d'aprenentatge, afavorint la col·laboració.
Las activitats estaran orientades a estimular l'interès per la investigació, així com
les capacitats d'iniciativa i creativitat.
Se farà ús de les TIC i de la biblioteca del centre com a eina d'ajuda en el procés
pedagògic i font de consulta.
Bàsicament, els alumnes elaboraran exercicis gràfics i volumètrics proposats pel
professor, que donarà les pautes de realització amb una exposició oral i els materials
didàctics dels que poden fer ús o informació de les fonts on els poden trobar.
Avaluació:
Se valorarà:
Participació, interès i esforç.
Adequació correcta en la aplicació de la comprensió conceptual als treballs proposats.
Realització i bona presentació de tots els exercicis, i dins el termini establert.
L´adequada utilització dels instruments de dibuix i la correcta aplicació de les
tècniques gràfiques i pictòriques, demostrant el nivell de las capacitats i destresses.

Sortides / altres activitats:
Només si les circumstàncies ho permeten se pot anar a veure exposicions d'art a
Palma.
Està previst fer activitats de dibuix a l´exterior del mateix centre, amb bon temps.
Connexió amb altres matèries:
Història de l´Art
Taller de teatre
Musica
Literatura
Filosofia
Ciències Naturals
Educació Física
Matemàtiques
Continuïtat en el futur:
Al 1er i 2on del Batxillerat Artístic, Humanístic i optatives del Científic.
Carreres universitàries i Formació Professional de Grau Superior

