
 
 
 
 
 
 

RECUPERACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 1r ESO 

Alumne:..................................................... 
 
 

És obligatori presentar TOTES les feines d’un trimestre per poder recuperar-lo,           
inclús aquelles làmines que estan aprovades. 
 

 
Primer Trimestre: 
 

1. Color: Colors llum, colors pigment. Colors primaris i secundaris. Informació a la web de la               
matèria. 

- Làmina 1: Cercle cromàtic pintat amb els colors primaris: groc, cian i magenta. Requadre              
dividit en 5 parts on amb un sol color fem degradats des del blanc, passant pel color triat, fins                   
al negre. Cada part una tonalitat diferent de les del costat. Dos rectangles allargats on               
treballem 1r els degradats d’un color al blanc i del blanc a un altre color, 2n el degradat d’un                   
color a un altre que sigui oposat en el cercle cromàtic. 

 
2. Dibuix tècnic: Ús i propietats de l’escaire, el cartabó i el compàs, traçat de paral·leles,                

definició i traçat de la mediatriu d’un segment i la bisectriu d’un angle. 
- Làmina 2: Full amb traçats de paral·leles en 4 requadres. En un línies horitzontals, en un altre                 

línies verticals, en un tercer línies a 30º i en l’últim línies a 60º. 
- Làmina 3: Fer un dibuix i donar-li color a base de línies paral·leles fetes amb escaire i cartabó                  

i amb retoladors o colors. Fons amb colors freds i figures amb colors càlids. 
- Làmina 4: Exercici de circumferències. Reproduir la figura donada amb compàs a la             

quadrícula. 
- Làmina 5: Exercici op-art. 

 
 

 
Segon Trimestre: 
 

3. Transformacions geomètriques: Translació, gir i simetria 
- Làmina 6: Exercici de translació, gir i simetria. 
- Làmina 7: Exercici del mòdul. Dissenyar un mòdul quadrat i fer composicions diverses aplicant              

les diferents transformacions treballades a l’exercici anterior. 
 

4. Poliedres: Classificació, propietats i dibuix dels seus desenvolupaments per poder          
muntar-los. 

- Realització dels poliedres bàsics: cub, prisma de base rectangular, piràmide de base            
quadrada, tetraedre. Podeu baixar-los d’internet, retallar-los i enganxar-los. 

 



 
 
 
 
 

5. Polígons: Classificació i construcció de triangles 
i quadrilàters. Construcció de polígons regulars a partir de la circumferència circumscrita. 
Veure web de la matèria. 

- Làmina 8: Classificació dels triangles i construccions bàsiques. 
- Làmina 9: Classificació dels quadrilàters. 
- Làmina 10: Consatrucció dels polígons inscrits en la circumferència. 
- Làmina 11: Realització d’una mandala amb base geomètrica. 

 
 

 
Tercer Trimestre: 
 

 
6. Representació de l’espai:: Representació de l’espai. Indicadors de profunditat. 
- Làmina 12: Nom en axonometria 
- Làmina 13: Ciutat en axonometria 
- Làmina 14: Fulls d’indicadors de profunditat 
- Làmina 15: Nom en perspectiva cònica amb un punt de fuga 
- Làmina 16: Paisatge en perspectiva 

 
7. Elements del pla 
- Làmina 17: Exercici de la línia 
- Làmina 18: Exercici de la taca 
- Làmina 19: Textures 


