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1r BATXILLERAT-  TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA 
 
Avaluació 
La recuperació consisteix a lliurar totes les activitats d’estiu proposades, en la data 

assenyalada en el calendari de recuperacions de setembre 

Activitats de recuperació 
 

1- Anàlisi i comentaris de l’obra de tres artistes (presentació power point) 
 

Busca informació dels artistes següents:   
De cadascun d’ells redacta una breu biografia i la seva trajectòria artística (aspectes més 
característics del seu treball, estil o moviment artístic al qual pertanyen, context cultural...) 
  

  Tria de 3 a 5 obres de cada artista que creguis que són més representatives. Fés una fitxa   

tècnica de cada obra (títol de l’obra, any de realització, mides, tècnica, materials emprats, lloc 

d’ubicació actual...etc) I escriu també breument els aspectes formals i descriptius de cadascuna 

i el valor semàntic (què transmet l’obra, etc) Tot això ha d’anar conformant ,en power point , un 

treball ben documentat en el que hi hagi imatges de cada obra. S’ha de veure de forma 

ordenada primer un artista i després l’altra, per a que s’entengui l’obra de cadascun.  

(Extensió del power point: mínim 15 diapositives) el presentaràs en un pen drive el dia de 

l’examen de setembre. 

 

2- Autoretrat 
 
Realització d’una sèrie pictòrica (un mínim de 3 composicions i un màxim de 5) en la que es 
plantegi l’autoretrat o autoreferencialitat com a tema. 
Cada composició ha d’estar realitzada en una tècnica diferent (aquarel.la, tintes, acrílica, 
gravat, collage, etc) 
El suport s’ha d’adaptar a la tècnica (paper, fusta, cartró, tela…) 
El format ha de ser de 50 x 70 cm 
 
3- Fotografia 
 
Realització de dues sèries fotogràfiques. 
Una primera sèrie consistirà en fer visible, mitjançant un mínim de 10 fotografies, “cóm és un 
dia de les teves vacances”. Fés la presentació de manera que es pugui intuir el recorregut 
temporal (des del matí, migdia, tarda, nit) 
S’han de lliurar impreses a mida 12 x 18 cm aprox. cadascuna. 
 
La segona sèrie ha d’estar basada en la idea de “moviment” ,tractada de forma lliure. 
Han de ser un mínim de 5 fotos i un màxim de 10.  
S’han de lliurar impreses a mida 12 x 18 cm 
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