


// 1r BATX 

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA BATXILLERAT // 4 h

// 2n BATX 

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL MOVIMENTS CULTURALS I ARTÍSTICS

VOLUM

TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ GRÀFICOPLÀSTICA

CULTURA AUDIOVISUAL

DISSENY

PROJECTES ARTÍSTICS

Optativa totes modalitats // 1r o 2n Batx Optativa de modalitat batxillerat general (no implantat)

Optativa de modalitat batx arts / batx musical

Optativa de modalitat batx arts

Optativa de modalitat batx arts

FONAMENTS ARTÍSTICS

DIBUIX TÈCNIC I DIBUIX TÈCNIC II

DIBUIX TÈCNIC APLICAT A LES ARTS
PLÀSTIQUES I AL DISSENY I

DIBUIX TÈCNIC APLICAT A LES ARTS
PLÀSTIQUES I AL DISSENY II

Optativa de modalitat batx arts

Optativa de modalitat batx ciències-tec Optativa de modalitat batx ciències-tec

Optativa de modalitat batx arts

DIBUIX ARTÍSTIC I DIBUIX ARTÍSTIC II
Obligatòria de modalitat batx arts Obligatòria de modalitat batx arts

Optativa de modalitat batx arts

Optativa de modalitat batx arts

Optativa de modalitat batx arts



ASPECTES GENERALS DE LES MATÈRIES

// ASPECTES GENERALS

Processos que passen per l'anàlisi i la investigació com a part fonamental i complementària a la creació.

Vinculació amb el patrimoni historicartístic i a la contemporaneïtat i la cultura visual i audiovisual.

Projectes imbrincats amb les temàtiques rellevants i conflictes actuals que atorguen sentit a la creació
com a participació social.

Lligam amb les tecnologies com a mitjà.

Importància del llenguatge i la comunicació com a competència en tot el procés creatiu.



DIBUIX
TÈCNIC

I i II

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS

// ASPECTES
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// ASPECTES GENERALS

Estudi de referents de l'arquitectura, enginyeria i disseny, comportant una metodologia activa,
participativa, inclusiva i d'aprenentatge per descobriment, fent un breu recorregut històric.

Simbiosi entre l'ús de materials tradicionals del dibuix amb les eines digitals actuals de programari CAD
(disseny assistit per ordinador), envers competencia específica que es treballa transervalment a l'aula amb
projectes de disseny de producte normalitzat.

Progressió i interconnexió de blocs de continguts i criteris d'avaluació entre primer i segon curs. La base
assolida en el primer curs fa possible el pas a coceptes més avançats i complexes, mantenint la coherència
competencial.

Aplicació pràctica constant en els procesos gràfics impartits de geometria mètrica i representativa, a més
de vincular-los amb operacions matemàtiques i raonaments lògics.

Interrelació entre matèries: Disseny, Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques, Fonament de l'Art, etc.

DIBUIX TÈCNIC I i II



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 1 // Analitzar la relació entre les matemàtiques i el dibuix geomètric en elements arquitectònics, d’enginyeria
o d’altres àmbits artístics al llarg de la història i atenent la diversitat cultural.

CE 2 // Resoldre gràficament operacions matemàtiques, relacions, construccions i transformacions, utilitzant
fonaments de geometria mètrica a través de raonaments inductius, deductius i lògics.

CE 3 // Representar la realitat tridimensional sobre la superfície del pla mitjançant els diferents sistemes de
representació, valorant la importància del dibuix en arquitectura, enginyeria, disseny i altres àmbits artístics.

CE 4 // Documentar gràficament projectes arquitectònics i d’enginyeria, aplicant les normes UNO i ISO de
manera apropiada i valorant la importància del croquis en la fase inicial d’un projecte.

CE 5 // Participar en projectes col·lectius de creació digital d’objectes i espais en dues i tres dimensions
mitjançant l’ús de programes específics CAD, valorant les aportacions de tots els membres de l’equip.

DIBUIX TÈCNIC I i II



// SABERS BÀSICS

DIBUIX TÈCNIC I i II

Bloc 1. Geometria mètrica 
B.1.1. Desenvolupament històric del dibuix tècnic 
CE1, CE2, CE3, CE5 

G1. Breu recorregut històric 
G2. Elements del dibuix tècnic en les formes de
l’arquitectura, l’enginyeria i altres àmbits artístics 
G3. Instrumental de dibuix tècnic. Terminologia 
G4. Actituds 

B.1.2. Construccions geomètriques CE1, CE2, CE5

G1. Llocs geomètrics 
G2. Transformacions geomètriques 
G3. Polígons 
G4. Tangències i corbes 
G5. Actituds 

Bloc 2. Geometria projectiva i normalització.
Sistemes CAD
B.2.1. Sistemes de representació 
CE1, CE2, CE3, CE5 

G1. Sistema dièdric 
G2. Sistema axonomètric ortogonal i oblic 
G3. Sistema acotat 
G4. Sistema cònic 
G5. Aplicacions digitals 

B.2.2. Normalització i documentació gràfica de
projectes CE2, CE3, CE4, CE5 

G1. Normalització 
G2. Projectes de col·laboració 
G3. Sistemes CAD 
G4. Actituds 



DISSENY

// COMPETÈNCIES 
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// ASPECTES GENERALS

Forma part de la cultura visual i audiovisual i va intrínsecament lligat a la història de l'art, però no
es posa al servei de l'autoexpressió sinó de solucionar problemes amb unes premisses de partida.

Resposta múltiple però no tot és vàlid. Correcció en disseny = correcció ortogràfica.

Fomenta en l'alumnat la coherència amb el seu gust i les necessitats, i la capacitat de prendre
decisions.

Possibilita associar interessos creatius propis amb referents artístics que han conformat en 
 l'alumnat un ventall estètic.

Investigació i creació en disseny gràfic, de producte i d'espais. Vincle amb la inclusivitat i la
sostenibilitat en els plantejaments i usos.

Bidimensionalitat i tridimensionalitat.

DISSENY



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 1 // Investigar i analitzar propostes de disseny atenent la seua evolució històrica, estils i àmbits d'aplicació,
apreciant la seua aportació a l'imaginari sociocultural, ètic i estètic.

CE 2 // Analitzar diferents produccions de disseny bidimensional i tridimensional, relacionant els aspectes
formals amb la seua intenció funcional, estètica i comunicativa, explicant amb terminologia adequada el seu
impacte mediambiental i socioeconòmic.

CE 3 // Planificar la creació de propostes gràfiques, productes i espais, mitjançant un procés metodològic
estructurat, justificant la selecció de tècniques, eines i procediments prenent com a base de la finalitat el disseny.

CE 4 // Crear propostes de disseny, utilitzant diferents sistemes de representació i presentació, amb criteri
estètic, rigor i precisió tècnica, donant resposta a les necessitats detectades, des d'una perspectiva personal,
sostenible i inclusiva.

CE  5 // Concretar el producte dissenyat mitjançant la realització d'arts finals, maqueta o prototipatge, amb
exigència en la qualitat de l'acabat i valorant la dimensió professional vinculada a les diferents àrees del disseny.

DISSENY



// SABERS BÀSICS

DISSENY

Bloc 1: Disseny i societat   CE1, CE2  
SB 1.1. Concepte i evolució històrica del disseny
SB 1.2. Camps d'aplicació del disseny gràfic, de producte i espais. Teixit social, cultural i professional. Estudis
vinculats al disseny.  
SB 1.3. Disseny, ètica i comunicació social.
SB 1.4. Eines digitals de cerca d'informació i visualització.
SB 1.5. Atenció i sentit crític en l'exploració de propostes de disseny en entorns físics i virtuals.
 
Bloc 2: El disseny: configuració formal CE1, CE2, CE4, CE5 
Bloc 3: Les fases del disseny  CE3, CE4, CE5 
Bloc 4: Disseny gràfic CE3, CE4, CE5 
Bloc 5: Disseny de producte CE3, CE4, CE5
Bloc 6: Disseny d'espais CE3, CE4, CE5 



// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS
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// ASPECTES GENERALS

DIBUIX TÈCNIC APLICAT A LES ARTS I EL DISSENY I i II

El dibuix a mà alçada com a llenguatge per a representar la realitat i expressar idees.

La geometria com a element funcional i estètic en els entorns natural, artístic i arquitectònic.

Fonaments bàsics de la geometria plana i de la geometria descriptiva.

La normalització com a llenguatge universal en la interpretació i definició de projectes gràfics.

Les eines de dibuix digital en el desenvolupament de propostes gràfiques.



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

DIBUIX TÈCNIC APLICAT A LES ARTS I EL DISSENY I i II

CE 1 // Analitzar la presència de la geometria en la naturalesa, l'entorn construït, el disseny i la cultura visual i
audiovisual relacionant els elements geomètrics amb el seu origen, funció i intencionalitat expressiva i
comunicativa, valorant l'experiència estètica.

CE 2 // Realitzar dibuixos a mà alçada, esbossos i croquis integrant elements i construccions geomètriques, tant
en la representació de la realitat com en l'expressió d'idees, sentiments i emocions vinculades a projectes
artístics o de disseny.

CE 3 // Desenvolupar propostes artístiques i de disseny, individuals o col·lectives, aplicantels fonaments de la
geometria plana i fomentant la ideació gràfica.

CE 4 // Representar objectes, espais i projectes de disseny aplicant els sistemes de representació bàsics de la
geometria descriptiva i seleccionant el més adequat en funció de la finalitat del projecte artístic.

CE 5 // Aplicar les normes fonamentals UNE i ISO en la representació, definició i documentació de projectes
gràfics i de disseny, valorant la seua funcionalitat i universalitat.

CE 6 // Incorporar eines de dibuix digital en 2D i en 3D en el desenvolupament de propostes gràfiques,
individuals o col·lectives, triant la més adequada segons la finalitat del projecte.



// SABERS BÀSICS

DIBUIX TÈCNIC APLICAT A LES ARTS I EL DISSENY I i II

Traçats fonamentals
Transformacions geomètriques.
Escales numèriques i gràfiques. Construcció i ús
Construccions poligonals.
Tangències i enllaços. Casos bàsics.  
Corbes tècniques. 
Corbes còniques.

Bloc 1. Geometria, art i entorn CE1, CE2 Bloc 2. Geometria plana CE1, CE2, CE3

La geometria en la naturalesa, en el entorn i en el
disseny.  
La geometria en la composició (proporció, equilibri,
ritmo, moviment i simetria).
Composicions modulares en el disseny gràfic
d’objectes i d’espais.
La proporció àuria en l’art. 
La representació de l’espai. La perspectiva al llarg de
la història de l’art.
La representació de l’espai en el disseny i art
contemporani.
Estudis a mà alçada de la geometria de la forma.
Apunts i esborranys.



// SABERS BÀSICS

Concepte de normalització. Les normes fonamentals UNE,
ISO.     
Necessitat i àmbit d’aplicació de las normes UNE, ISO.
Normes fonamentals i criteris bàsics d’acotació.
Sistema dièdric ortogonal en el primer diedre. Representació
d’objectes mitjançant les seues vistes acotades. Talls,
seccions i talls.
Fases i documentació gràfica d’un projecte de disseny: del
croquis al plano de taller.      

Bloc 3. Geometria descriptiva CE1, CE2, CE4  Bloc 4. Normalització i disseny deprojectes CE2, CE5

Concepte i tipus de projecció. Finalitat dels
sistemes de representació. 
Sistema dièdric ortogonal en el primer diedre.
Vistes en sistema europeu. 
Sistema axonomètric.
Sistema cònic
Estructures polièdriques. Els sòlids platònics

Bloc 5. Ferramentes digitals per al disseny CE6

Ferramentes i tècniques digitals per al disseny
Dibuix vectorial en 2D.   
Dibuix assistit per ordinador aplicat a projectes
d’art i disseny.

DIBUIX TÈCNIC APLICAT A LES ARTS I EL DISSENY I i IIDIBUIX TÈCNIC APLICAT A LES ARTS I EL DISSENY I i II
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// ASPECTES GENERALS

CULTURA AUDIOVISUAL

La imatge i la narrativa audiovisual com a expressió artística contemporània.

La cultura audiovisual com a eina bàsica per al desenvolupament de la creativitat, la mirada
personal, la identitat, la construcció de valors i la contribució al patrimoni cultural humà.

Capacitar per comprendre la càrrega comunicativa, estètica, de valors i contravalors que
conformen l'alfabetització mediàtica.

Connexions amb Educació Plàstica, Visual i Audiovisual i Música de l'ESO.

Eixos fonamentals: anàlisi crític, coneixement de les principals tècniques audiovisuals i
desenvolupament de la capacitat expressiva, creativitat i innovació.



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 1 // Investigar la història i els contextos de la fotografia comparant propostes de diferents èpoques, estils i àmbits
d’aplicació, i apreciant la seua aportació als àmbits artístic, i sociocultural.

CE 2 // Identificar els fonaments de les arts i tecnologies del cinema i els mitjans de comunicació audiovisual,  comparant
propostes de diferents contextos històrics i estils i valorant a seua influència en la dimensió artística, comunicativa i
sociocultural.

CE 3 // Analitzar imatges fotogràfiques i produccions audiovisuals d’èpoques, gèneres i tipologies diverses des d’un punt
de vista crític i estètic, relacionant els elements formals amb la intenció funcional, estètica, expressiva i comunicativa.

CE 4 // Dissenyar creacions de diferents tipologies, gèneres i formats audiovisuals, a partir d’estímuls diversos, orientant
l’ús estructurat dels elements i codis cap a funcions diverses i argumentant sobre la influència que tenen sobre els
receptors potencials.

CE 5 // Realitzar produccions audiovisuals individuals o col·lectives de forma creativa, crítica i responsable fent servir amb
correcció tècnica i expressiva els codis, estructures, processos i tecnologies de la fotografia, el cinema i altres mitjans
audiovisuals.

CE 6 // Comunicar produccions audiovisuals a través de diferents canals i contextos compartint l’experiència del procés de
creació i justificant la selecció d’idees tècniques, eines i procediments en l’avaluació crítica del producte final.

CULTURA AUDIOVISUAL



// SABERS BÀSICS

CULTURA AUDIOVISUAL

BLOC 1 PERCEPCIÓ I ANÀLISI  

Subbloc 1.1 Percepció
G 1 Imatge fixa 
G 2 Imatge en moviment
G 3 Mitjans de comunicació
audiovisual
Sabers axiològics

Subbloc 1.2 Anàlisi
G 1 Llenguatges audiovisuals 
G 2 Imatge i significat 
Sabers axiològics

BLOC 2 CREACIÓ

Subbloc 2.1 Narrativa audiovisual
G 1 Narració 
G 2 Integració del so 
Sabers axiològics

Subbloc 2.2 Producció audiovisual i
multimèdia
G 1 Planificació (fases del projecte,
preproducció, producció i
postproducció, etc.)
G 2 Difusió 
Sabers axiològics
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// ASPECTES GENERALS

Introduir a l'alumnat en el coneixement, fonaments i percepció de l'art.

Saber situar cronològicament les obres i els productes artístics.

Per a la correcta comprensió de l'art contemporani és fonamental que l'alumnat establisca anàlisis
comparatives i connexions entre obres sorgides en períodes històrics diferents.

Sensibilitzar a l'alumnat a través del descobriment i de la participació en les diferents fases de
projectes artístics sostenibles.

Es proposa una alternativa curricular historicoartística que oferisca respostes innovadores als
reptes educatius del segle XXI. D'aquesta manera, Fonaments Artístics es dibuixa com una
assignatura competencial, oberta i en construcció, proposant-se continguts organitzats en blocs
temàtics relacionats amb l'art com a vehicle de comunicació.

FONAMENTS ARTÍSTICS



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 1 // Identificar i analitzar els diferents conceptes d'art des dels orígens fins a l'actualitat, a través de l'anàlisi
dels diversos períodes històrics i culturals, reflexionant sobre la seua evolució històrica i valorant la diversitat
cultural i artística.

CE 2 // Investigar la funció ideològica de l'art com a representació d'una època i d'una cultura, analitzant
produccions artístiques de diferents contextos i identificant el patrimoni cultural i artístic com a valor social.

CE 3 // Analitzar i explicar els llenguatges, mitjans i suports propis de diferents estils i períodes històrics, a
través del seu estudi formal, funcional i semàntic, fent ús de la terminologia específica vinculada al llenguatge
artístic i identificant el context social, geogràfic i històric en el qual es van crear.

CE 4 // Valorar les possibilitats expressives i comunicatives de l'art, mitjançant l'observació, l'anàlisi i la creació
de diverses manifestacions artístiques, des d'una perspectiva crítica i apreciar el seu paper en el
desenvolupament de l'estima personal.

CE 5 // Interpretar i crear produccions artístiques, individuals o col·lectives, a partir de el seu estudi, context i
significat, experimentant amb diferents mitjans, suports i tècniques, incloent-hi les digitals, tenint en compte la
sostenibilitat i el consum responsable, afrontant nous reptes artístics. 

FONAMENTS ARTÍSTICS



// SABERS BÀSICS

- Introducció a l'art precolombí i l'art africà precolonial.
- Sistemes de representació espacial en la pintura. De la pintura
primitiva a la ruptura cubista.
- L'impressionisme i postimpressionisme pictòric.
- El realisme: conceptes i enfocaments. L’hiperrealisme.
- El surrealisme. Influències posteriors en l'art, el cinema i la
publicitat. 
- L’abstracció: orígens i evolució.
     

Bloc 1 Els fonaments de l'art. 
CE1, CE2, CE3 CE4.

 Bloc 2 Visió, realitat i representació. CE1, CE2, 
CE3 i CE4

- Tecnologia de l'art, materials, tècniques i procediments.
- Terminologia específica de l'art i l'arquitectura.
- Aspectes històrics, geogràfics i socials de l'art.
- Teories de l'art. Definició d'art al llarg de la història i
perspectiva actual.
-  Perspectiva de gènere en l'art: representacions i
creacions de dones. 
- Art conceptual i art objecte.

Bloc 3 L'art clàssic i les seues projeccions. CE1, CE2, CE3 i CE4

- Introducció a l'arquitectura i escultura gregues. Ordres. Obres i períodes més rellevants.
- El retrat escultòric a la Roma antiga.
- Claus de l'arquitectura a través de les diferents époques i estils: de la romanització a la Baixa Edat Mitjana.
- El renaixement de l'art clàssic en l'arquitectura, pintura i escultura: del trecento al cinquecento.
- La projecció clàssica en l'edat contemporània: del neoclassicisme a la pintura metafísica.

FONAMENTS ARTÍSTICS



// SABERS BÀSICS

FONAMENTS ARTÍSTICS

- El modernisme. Arquitectura i arts aplicades. L'arquitectura orgànica.
- La Bauhaus. Art i funció. Disseny i arts aplicades. L’art-déco. Art i
artesania.
- L'arquitectura del vidre i ferro i el Moviment Modern.
- Art i mitjans de comunicació: del cartell a l’art pop.
- L'art en pantalla: el videoart, art en les xarxes, art digital. La llum com
a element plàstic.
- Art i ecologia. De l’art natura (land art) i l'art pobre (arte povera) fins
als nostres dies.

     

Bloc 4 Art i expressió. CE1, CE2, CE3 i CE4  Bloc 5 Naturalesa, societat i comunicació en l'art.
CE2, CE3 i CE4.

- L’exaltació barroca, aportacions a la pintura i escultura.
- El romanticisme i l'origen de la modernitat.
- L'expressionisme alemany. Del fauvisme a
l'expressionisme figuratiu del segle XX. 
- Del rebuig dadaista a l'art intermedi de Fluxus.

Bloc 6 Metodologies i estratègies. CE3, CE4 i CE5.

-Metodologies d'estudi de les formes, les funcions i els significats associats als moviments i estils artístics, i d’analisi tècnica i
procedimental a l'obra d'art.
-La distribució de tasques en els projectes artístics col·lectius: criteris de selecció partir de les habilitats requerides.
-Metodologia projectual. Fases dels projectes artístics. 
-Estratègies de selecció d'estils, tècniques i llenguatges.
-Sostenibilitat i consum responsable en l'elecció dels materials de treball.
-Cura de l'entorn de treball i respecte al medi ambient. 
-Anàlisi i superació d'estereotips en la cultura visual i audiovisual.



// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS

// ASPECTES
GENERALS

DIBUIX
ARTÍSTIC

I i II



// ASPECTES GENERALS

Procés interactiu d'observació, reflexió i representació.

Mètode de treball en el qual s'afavoreix l'exploració, l'experimentació i la indagació.

Forma part de la cultura visual.

Sensibilitat, experiència estètica i apreciació del patrimoni cultural.

El dibuix com a mitjà d'expressió personal i transversal amb altres disciplines.

El dibuix com a enllaç amb la realitat i com a eina de transformació social en sintonia amb els
desafiaments del s. XXI.

Vincle amb les TIC i la identitat digital.

DIBUIX ARTÍSTIC I i II



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

DIBUIX ARTÍSTIC I i II

CE 1 // Identificar i analitzar la presència del dibuix en les diverses manifestacions culturals i artístiques valorant
la seua aportació a totes aquestes, així com a altres àmbits disciplinars.

CE 2 // Realitzar dibuixos a mà alçada, esbossos i encaixos, d'acord amb els fonaments de la proporció, la
composició i la percepció visual, interpretant la realitat i expressant idees, sentiments i emocions en obres de
creació artística individuals o col·lectives.

CE 3 // Elaborar propostes gràfiques i artístiques amb intenció expressiva o comunicativa emprant els elements
del llenguatge visual amb esperit crític.

CE 4 // Representar el volum i la perspectiva en suports bidimensionals, analitzant el contrast de llums i ombres
propis del clarobscur tant en obres de referència com en creacions artístiques.

CE 5 // Experimentar amb les tècniques d'expressió artística, tradicionals, contemporànies i digitals, buscant
diverses possibilitats en la realització de produccions gràfiques i projectes artístics, atesos els criteris de
sostenibilitat i consum responsable.

CE 6 // Expressar idees, sentiments i emocions creant discursos visuals argumentats, planificant el procés de
treball i prestant especial atenció en aquests a la promoció dels drets humans, la igualtat de gènere i el respecte
a la diversitat.



// SABERS BÀSICS

Bloc 1. Concepte i historia del dibuix. CE1, CE2, CE6 

Bloc 2. L'expressió gràfica i els seus recursos elementals. CE1, CE2, CE3, CE5, CE6. 

Bloc 3. La percepció visual. CE1, CE2, CE6. 

Bloc 4. Composició i ordenació de l'espai. CE1, CE2, CE6. 

DIBUIX ARTÍSTIC I i II



// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS

// ASPECTES
GENERALS

PROJECTES
ARTÍSTICS



// ASPECTES GENERALS

PROJECTES ARTÍSTICS

Dissenyar propostes artístiques que promoguen el seu desenvolupament personal i repercutisquen
positivament en la societat.

El treball amb referents patrimonials possibilitarà a l'alumnat desenvolupar una sensibilitat i visió
artística i cultural.

La creativitat com a eina per a l'expressió artística i una destresa personal d'aplicació en altres
àmbits de la vida.

Coneixement en profunditat d'espais, mitjans, materials i tècniques a utilitzar per als projectes
artístics i de l'anàlisi de les possibilitats formals i simbòliques que posseeixen.

La realització de projectes de manera participativa i col·laborativa fomentarà el treball en equip
sent un objectiu principal promoure projectes interdisciplinaris que abasten altres àrees del
coneixement.



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 1 // Reconéixer els elements del patrimoni local i global històric i contemporani a través de la percepció
directa, reflexionant i argumentant el seu valor de cohesió social, i promoure’n la conservació.

CE 2 // Elaborar idees de projectes mitjançant estratègies creatives, realitzant esbossos i maquetes, i valorar de
manera crítica la seua rellevància artística, viabilitat, sostenibilitat i coherència amb les intencions perseguides.

CE 3 // Comunicar idees, sentiments i emocions, durant la construcció de projectes artístics, i mostrar iniciativa i
respecte per les aportacions dels altres i emprar la terminologia específica de l'àrea.

CE 4 // Seleccionar els espais, mitjans, suports i tècniques adequats per al desenvolupament d'un projecte
artístic tenint en compte les seues propietats i característiques, així com les intencions comunicatives i
expressives del projecte i els principis d'inclusió i sostenibilitat.

CE 5 // Planificar i dur a terme les diferents fases del desenvolupament d'un projecte artístic de manera creativa,
atenent a principis d'inclusió, sostenibilitat, innovació i interdisciplinarietat.

CE 6 // Exposar i compartir projectes artístics i registrar el procés seguit en la seua elaboració i
desenvolupament, elaborar els documents necessaris per a deixar constància de les fases del projecte i el seu
resultat final i realitzar una avaluació de l'experiència artística. 

PROJECTES ARTÍSTICS



// SABERS BÀSICS

PROJECTES ARTÍSTICS

Bloc 1. El patrimoni cultural i artístic. Emprenedoria cultural.  
Principals referències del patrimoni cultural i artístic material i immaterial de l'entorn local i global i la seua conservació.  
Elements fonamentals i característiques pròpies de diverses produccions artístiques. 
Dimensió i impacte social de les manifestacions culturals i artístiques i el seu valor de cohesió social i comunitari. 

Bloc 2. La creativitat. Entorns de treball creatiu.  
La creativitat artística. Adquisició i desenvolupament. 
La creativitat com a eina per a l'expressió artística, la transformació i la destresa personal.  
Estratègies de superació del bloqueig creatiu.  

Bloc 3. Espais, mitjans, suports i tècniques per al desenvolupament de projectes. 
Propietats dels materials. Sostenibilitat, impacte dels projectes artístics i gestió de residus. 
Formats i suports de les produccions artístiques.  
Tècniques artístiques. Innovació. 

Bloc 4. Gestió de projectes artístics. Fases. Impacte. 
Metodologia projectual. Generació i selecció de propostes. Gestió i coordinació de projectes artístics. Difusió de resultats. 
Estratègies de treball en equip i comunicació. Distribució de tasques i lideratge compartit. 
Projectes artístics. Fases.  
Sostenibilitat, inclusió i innovació en projectes artístics.  
Avaluació de projectes artístics i el seu impacte social.  



// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS

// ASPECTES
GENERALS

VOLUM



// ASPECTES GENERALS

Investigar l'entorn, la naturalesa i l'art que ens envolta per a reflexionar sobre el concepte d'art en
tota la seua diversitat, incidint en l'escultura i la seua concepció contemporània.

La sostenibilitat dels materials i el seu impacte mediambiental obri un camp a l'experimentació amb
les tècniques, procediments i recursos propis de les produccions tridimensionals.

Estudiar la riquesa del llenguatge visual tridimensional, les seues intencions comunicatives i les
possibilitats expressives que ofereix.

La creació de peces volumètriques aprofitant els recursos disponibles, aplicant solucions
innovadores i vinculant les obres a la contemporaneïtat artística.

Els projectes de volum suposen treballar en equip, col·laborar, generar espais d'inclusió i
d'intercanvi respectuós d'opinions.

VOLUM



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 1 // Identificar, per mitjà de la percepció activa i la investigació, el llenguatge i els procediments associats a
la creació de produccions artístiques tridimensionals, valorant la contemporaneïtat i la diversitat cultural i
artística del patrimoni.

CE 2 // Analitzar obres escultòriques o objectes artístics tridimensionals de diferents èpoques o estils,relacionant
les característiques formals i conceptuals amb la funcionalitat, intencionalitat i significat en el marc del seu
context històric, social i cultural.

CE 3 // Desenvolupar destreses i habilitats en l’ús de les eines, tècniques i recursos propis de la creació
volumètrica, aplicant-les de manera experimental i innovadora en propostes plàstiques tridimensionals diverses i
sostenibles.

CE 4 // Crear obres tridimensionals individuals o col·lectives aplicant llenguatges i mitjans diversos, entre
aquestes, els digital, per a promoure l’expressió de sentiments, idees i emocions, valorant les qualitats sensibles i
comunicatives de l’art.

CE 5 // Participar activament en totes les fases de desenvolupament de projectes tridimensionals, utilitzant eines
digitals per a la realització d’aquests, en un entorn de col·laboració respectuosa.

VOLUM



// SABERS BÀSICS

VOLUM

Bloc 1. Tècniques i materials de configuració. Transversal a totes les CE
 
Bloc 2. Elements de configuració formal i espacial. Transversal a totes les CE

Bloc 3. Anàlisi de la representació tridimensional. CE 1 i 2

Bloc 4. Volum i disseny. Transversal a totes les CE

Bloc 5. Projectes de volum. Transversal a totes les CE



// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS

// ASPECTES
GENERALS

TÈCNIQUES
D'EXPRESSIÓ

GRÀFICO-
PLÀSTICA



// ASPECTES GENERALS

TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA

La creació de produccions gràfic plàstiques és una eina que possibilita l'expressió personal o
conjunta d'idees, sentiments i emocions.

L'estudi de les tècniques d'expressió gràfic-plàstiques és una manera de descobrir el patrimoni
històric artístic per a així poder apreciar-lo, protegir-lo i respectar-ho en tota les seues dimensions i
diversitat.

La reflexió sobre la sostenibilitat, la seguretat i l'impacte mediambiental dels materials artístics i les
obres d'art des de la seua mateixa concepció fins a l'exhibició de l'obra acabada.

L'experimentació mitjançant la creació gràfica i plàstica permet connectar amb l'art contemporani i
investigar sobre l'amplitud de combinacions tècniques possibles.

El desenvolupament de projectes gràfic-plàstics permet el treball col·laboratiu, promovent la
inclusió i exposant a l'alumnat a situacions similars a les del futur mercat laboral.



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA

CE 1 // Identificar i comparar les diverses tècniques d’expressió graficoplàstica, la naturalesa dels materials i els
procediments d’aplicació de les produccions artístiques mitjançant la investigació i l’anàlisi d’obres d’artistes,
èpoques i estils diferents.

CE 2 // Analitzar amb una mirada àmplia les produccions artístiques des del punt de vista tècnic, identificant-ne
les qualitats expressives i comunicatives, relacionant-les amb el context social, històric i cultural i apreciant-ne la
diversitat.

CE 3 // Dissenyar, planificar, desenvolupar i avaluar projectes artisticoplàstics individuals o col·lectius, amb la
incorporació de processos creatius i d’innovació, i relacionant-los amb professions.

CE 4 // Crear produccions graficoplàstiques sostenibles, individuals o col·lectives, explicant la relació entre el
producte final, els processos d’elaboració, els materials, els llenguatges i les tècniques que intervenen en la seua
elaboració.

CE 5 // Experimentar amb els diversos llenguatges, propis o aliens a la producció artística convencional en la
creació de produccions graficoplàstiques, aplicant eines digitals, relacionant-les amb discursos artístics
contemporanis i explicant la intencionalitat de les produccions artístiques i la vinculació que tenen amb la tècnica
utilitzada.



// SABERS BÀSICS

TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA

Bloc 1. Concepte i historia del dibuix. CE1, CE2, CE6 

Bloc 2. L'expressió gràfica i els seus recursos elementals. CE1, CE2, CE3, CE5, CE6 

Bloc 3. La percepció visual. CE1, CE2, CE6 

Bloc 4. Composició i ordenació de l'espai. CE1, CE2, CE6

Bloc 5. El volum: La llum, el clarobscur i la perspectiva. CE1, CE2, CE4, CE5, CE6

Bloc 6. Materials i tècniques d'expressió artística. CE5

Bloc 7. Projectes gràfics individuals i col·laboratius. CE1, CE5, CE6



// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS

// ASPECTES
GENERALS

COMUNICACIÓ
AUDIOVISUAL



// ASPECTES GENERALS

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Desenvolupament de la mirada personal crítica envers la influència de la imatge en la societat
actual. Análisi de les funcions i finalitats de les imatges.

L’alfabetització mediàtica ha d’oferir els instruments per a llegir i interpretar imatges i sons però 
 també per a escriure’ls. Proporcionar les claus per a expressar-se, seleccionar la informació,
ordenar-la, utilitzar-la, interpretar-la i valorar-la.   

Més enllà de la capacitació en l’ús eficient de les tecnologies, procura competències per dotar
d’instruments tant per a la interpretació analítica i crítica dels continguts mediàtics com per a la
participació activa.

Aprendre a expressar-se de manera creativa, respectuosa i ètica.



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 1 // Analitzar i valorar de manera crítica els components de la comunicació audiovisual, relacionant-los amb
el context sociocultural, polític, econòmic, ideològic i estètic, i amb el potencial impacte que tenen sobre el públic.

CE 2 // Analitzar produccions audiovisuals d’èpoques, tipologies i gèneres diferents des d’un punt de vista crític i
estètic, relacionant els elements formals amb el contingut, la intenció comunicativa, l’estètica, i la representació
subjectiva que fan de la realitat.

CE 3 // Dissenyar accions i missatges comunicatius de diferents tipologies, gèneres i formats utilitzant les
tecnologies audiovisuals, orientant l’ús estructurat dels elements i codis cap a diferents objectius estratègics i
argumentant sobre la influència que tenen sobre els receptors potencials.

CE 4 // Fer projectes comunicatius audiovisuals, individuals o col·lectius de manera creativa, crítica i responsable
planificant-ne les fases de producció, difusió a través de diferents canals i contextos i els recursos necessaris
d’acord amb criteris ètics, emprant amb correcció tècnica i expressiva els codis, les estructures, els processos i
les tecnologies dels diferents mitjans i avaluant-ne el procés i el resultat.

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL



// SABERS BÀSICS

La imatge estàtica  
La imatge en moviment  
Mitjans de comunicació audiovisuals 

Comunicació 
Producció audiovisual 
Planificació  
Producció i postproducció 
Difusió 

Bloc 1. Percepció i anàlisi 
Totes les competències, tot i estar especialment vinculats a CE1, CE2 i CE3. 

1.
2.
3.

Bloc 2. Comunicació i expressió audiovisual 
Totes les competències, tot i estar especialment vinculats a CE1, CE2, CE3 i CE4. 

1.
2.
3.
4.
5.

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL



// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS

// ASPECTES
GENERALS

MOVIMENTS
CULTURALS
I ARTÍSTICS



// ASPECTES GENERALS

MOVIMENTS CULTURALS I ARTÍSTICS

Cultura referida a totes les seues manifestacions però posant el focus en les arts. Cultura com a
acció, com a procés (PARTICIPACIÓ CULTURAL com a DRET: Article 27 de la Declaració Universal
de Dret Humans).

Front al procés de globalització: diversitat de manifestacions culturals i artístiques.

A través d'nteracció amb el teixit cultural local i global.

Patrimoni historicoartístic (passat) CONSERVACIÓ, PRESERVACIÓ, DIVULGACIÓ / pràctiques
culturals contemporànies (present) COMPRENSIÓ, VALORACIÓ, PARTICIPACIÓ.

SABERS: reconeixement, investigació, valoració / dissenye, participació, comunicació.

Perfil: Gestió cultural.



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 1 // Investigar, a través de diferents canals i mitjans, sobre la diversitat de moviments culturals i artístics,
mitjançant un procés de treball estructurat, analitzant les especificitats, lògiques i relacions entre si.

CE 2 // Reconéixer la diversitat cultural i la importància de la conservació, preservació i divulgació del patrimoni
cultural i historicoartístic, estudiant-lo des d'una perspectiva inclusiva i sostenible.

CE 3 // Valorar l'heterogeneïtat i multidisciplinarietat de la contemporaneïtat artística en l'anàlisi de diferents
pràctiques culturals i artístiques, identificant les intencionalitats i funcionalitats amb una actitud oberta i
respectuosa.

CE 4 // Dissenyar projectes culturals i artístics col·laboratius interdisciplinaris entorn de temàtiques d'actualitat i
de rellevància social, evidenciant  la contribució del treball de les i els artistes a la transformació de la societat i a
la generació de coneixement.

CE 5 // Comunicar idees i sentiments al voltant de diferents manifestacions culturals i artístiques i argumentar
les diferents opinions amb sentit crític i respectant la diversitat de punts de vista.  

CE 6 // Participar en la promoció de la cultura i les arts de manera activa i compromesa a través del disseny,
producció i difusió d'un projecte cultural i artístic,  valorant  l’aportació social i econòmica, i la contribució
d’aquest a la construcció de la identitat individual i col·lectiva.

MOVIMENTS CULTURALS I ARTÍSTICS



// SABERS BÀSICS

MOVIMENTS CULTURALS I ARTÍSTICS

Bloc 1. Art i cultura
(CE1, CE2, CE5) 
1.1 El concepte de cultura
1.2 El concepte de patrimoni. Patrimoni cultural
i historicoartístic.  
1.3 Els sectors culturals

Bloc 2. Art i contemporaneïtat
(CE1, CE3, CE5) 
2.1 Les avantguardes artístiques del segle XX. 
2.2 L'art dins de l'art.  
2.3 Naturalesa, art i cultura. 
2.4 L'art en els espais urbans. 
2.5 Explorant el cos humà. 
2.6 Mitjans audiovisuals i digitals. 

Exposicions universals. 
Biennals i fires d'art. El mercat de l'art. 
Festivals de cinema, música o dansa.
 

Museus i centres d'art. Galeries. 
Teatres, cinemes i auditoris. 
Espais no convencionals. 
Plataformes digitals. 

Bloc 3. Art i comunicació 
(CE1, CE6) 
3.1 Esdeveniments culturals i artístics 

1.
2.
3.
4.

3.2 Espais per a la cultura i les arts 
1.
2.
3.
4.

Bloc 4. El projecte cultural i artístic. (CE4,
CE5, CE6) 
 4.1 Context 
 4.2 Definició  
 4.3 Producció



// MOLTES GRÀCIES!


