
TASQUES D'ESTIU. DEPARTAMENT DE DIBUIX. CURS 2017-18

Nom:______________________________________________ GRUP: ________

• 1.  ANIMACIÓ. Llegir. Llegeix-te el  texte proposat.

• 2. Creació de personatges: hauràs de presentar 2 folis amb dibuixos preparatoris 
pels personatges del mag i del conill. (Diferents tipus de cos, de roba, de capells,) i 
1 foli amd dibuixos dels altres personatges: públic de gent, públic de conills. Has de 
dibuixar també els elements importants de la història ( vareta màgica, barret de 
copa).

• 3. Turn- around. Has de presentar al mag (disseny definitiu ) i al conill (diseny 
definitiu) vist de front, de ¾, de costati d'esquena ( 4dibuixos del mag des de tots 
els punts de vista en un foli, i 4 dibuixos del conill  des de tots el punts de vista en 
altre foli). Tots del mateix tamany. 

• 4. Fons. Has de presentar 2 folis amb diferents dissenys d'escenaris , tant per al 
mag com del bosc per al conill.

• 5. Còmic. Com no podrem animar-lo, hauràs de presentar un còmic que narri la 
història. 
◦ Ha de tenir 4 folis per una cara coloretjats amb llapis de color. Repasa la linea 

amb retolador negre. 
◦ Hauràs de dibuixar la portada amb el títol i la contraportada. 
◦ Quan escriguis els diàlegs, fes-ho amb majùscules. 
◦ És molt important utilitzar diferents tipus d'enquadre segons el que vagi contant 

la història. (Pla general, pla americà, pla mitjà, primer pla, pla detall...).



2. PUNT. Copia aquest quadre d'en George SEURAT i dona-li color utilitzant només 
punts. (pots cercar-la a internet per a veure els colors . Estudi per a Tarde de 
Diumenge a l'Illa de La Grande Jatte). Has de completar la seva fitxa indicant nom, estil, 
época i  característiques de la seva obra

 



3. SIMETRIA. Completa aquest quadre d'en Eduardo Arroyo per  que sigui simètric. 
Dona-li color com vulguis. Has de completar la seva fitxa indicant nom, estil, época i 
característiques de la seva obra



4. COLLAGE. Copia aquest quadre d'en Fernad Leger. Després dona-li color 
retallant  i aferrant el color de pàgines de revistes. Cerca el quadre a internet: Els 
tres músics. Has de completar la seva fitxa indicant nom, estil, época i  característiques 
de la seva obra

     



5. COLOR. Copia aquest quadre de'n Vincent Van Gogh , La siesta, (en 
horitzontal, en gran) Cerca el quadre a internet. Dona-li color  amb llapis i/o 
retoladors. Has de completar la seva fitxa indicant nom, estil, época i 
característiques de la seva obra

 



6. GRISOS. Copia aquest dibuix d'en Juan Gris a llapis, en gran, i posa tots els 
nivells de grisos que apareixen . Has de completar la seva fitxa indicant nom, 
estil, época i característiques de la seva obra

  



7  LINIA. Copia aquest dibuix de´n Pablo Picasso. Has de completar la seva fitxa 
indicant nom, estil, época i característiques de la seva obra

c



MODEL DE FITXA :

Nom del Pintor

NACIONALITAT:
SEGLE:                           Neixement:

Defunció:
ESTIL:

CARACTERÍSTIQUES:


