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Crèdit Comú d’Educació Visual i plàstica · 3r ESO 

 

Avaluació 

 

El dia de l’examen s’hauran de lliurar les activitats proposades, que es treballaran en làmina 

DIN A4 i es presentaran dins d’un dossier o carpeta, on ha de constar: el títol ( EDUCACIÓ 

VISUAL I PLÀSTICA/ ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ), el nom i cognoms de l’alumne, el 

curs, l’any i el nom de l’institut. 

Aquestes activitats de recuperació representen un 50% de la nota. L’altre 50% serà la nota 

de l’examen pràctic que es realitzarà a l'aula. 

 

 

Material pel dia de l’examen  

Estris de dibuix: compàs, escaires i regle de 30 cm, llapis de grafit HB i 3B, goma d’esborrar, 

llapis de colors, retoladors, punta fina negre, maquineta, tisores i pegament. 

 

 

 

 

 

 
Activitats de recuperació 3r ESO  A 

1. Fes les següenst activitats del llibre Traç 3. Educació Visual i Plàstica. 

 

Tema 1: Síntesi i composició visual. Activitats 2, 4, 6  i  9. 

Tema 4. L’expressió per mitjà del dibuix. Activitats 1, 3, 5  i  8. 

Tema 6. La figura humana. Activitats 8 i 9. 

Tema 7. El disseny. Activitat 9. 

2. Fes una sèrie de 4 fotografies sobre un dia en les vacances d’estiu.  
 
Les fotografies poden ser en color o blanc i negre i en el format que es vulgui. Cada 
una d’elles ha de tenir un títol, el lloc, dia i hora en què ha estat feta, així com un petit 
comentari. 
 

3. Fes un cartell copiant la maquetació d’un cartell existent que t’agradi. Evidencia el 
paral·lelisme. 

 
4. Conte de 8 pàgines: Inventa una petita història inspirada en alguna de les fotografies 

o dibuixos de les pàgines 108 o 109 del llibre de text de la matèria. Hauràs de 
construir una narració combinant  el text i les imatges, i maquetar-ho a l’ordinador. 
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Activitats de recuperació 3r ESO  B i C 

1. Fes les següenst activitats del llibre Traç 3. Educació Visual i Plàstica. 

 

Tema 1: Síntesi i composició visual. Activitats 2, 4, 5, 6  i  9. 

Tema 2: Els sistemes de representació objectiva. Activitats 2 a 8. 

Tema 4. L’expressió per mitjà del dibuix. Activitats 1, 3, 5  i  8. 

Tema 6. La figura humana. Activitats 8 i 9. 

Tema 7. El disseny. Activitat 9. 

2. Fes una sèrie de 4 fotografies sobre un dia en les vacances d’estiu.  
 
Les fotografies poden ser en color o blanc i negre i en el format que es vulgui. Cada 
una d’elles ha de tenir un títol, el lloc, dia i hora en què ha estat feta, així com un petit 
comentari. 
 

3. Fes un cartell copiant la maquetació d’un cartell existent que t’agradi. Evidencia el 
paral·lelisme. 

 

 

 

 

 


