
EDUCACIÓ PLÀSTICA I  VISUAL

Introducció

L’educació plàstica i visual és imprescindible en l’educació secundària obligatòria a partir de la 
necessitat de l’alumnat de desenvolupar les capacitats d’expressió, anàlisi, crítica, apreciació i 
creació d’imatges. Aquest desenvolupament es fa més necessari a mesura que augmenta la seva 
relació amb tot l’entorn social i cultural que l’envolta, un entorn sobresaturat d’informació visual, 
fins al punt que aquest fet ja caracteritza la nostra societat. 

Aquesta matèria ha experimentat durant els últims decennis uns canvis espectaculars, no tant en 
la quantitat de nous continguts com en l’evolució de noves tècniques i nous mitjans, a través 
dels quals es desenvolupa la matèria. L’accés al món de les imatges; les seves possibilitats de 
manipulació a través dels mitjans informàtics cada dia més globalitzats; la facilitat en la creació de 
noves  formes,  i  la  popularització  de  nous  instruments  per  a  la  creació  artística  com són 
l’ordinador, la fotografia digital, la càmera de vídeo, etc., fan que els objectius i els continguts 
com la metodologia de treball siguin susceptibles a canvis continus.

És indispensable prendre consciència de la necessitat de treballar a partir de l’entorn de l’alumnat, 
el món quotidià d’imatges que li proporciona la natura i l’activitat i creació humanes per mitjà de 
la pintura, la publicitat, l’arquitectura, el disseny gràfic i industrial, l’escultura, etc. També és 
important tenir en compte les imatges visuals —cada vegada més absorbents— transmeses pels 
diferents mitjans: Internet, cinema, vídeo, fotografia i, evidentment, televisió. La referència bàsica 
en el treball ha de ser que el nostre alumnat assimili tot aquest entorn amb una actitud reflexiva 
i crítica i que tengui la capacitat d’elaborar noves propostes de treball, de crear i d’experimentar. 

Es pretén que l’alumnat entri dins el món de la comunicació visual, tant des del punt de vista 
del receptor com de l’emissor dels missatges. Com qualsevol altre llenguatge, el llenguatge plàstic 
i visual necessita dos nivells interrelacionats de comunicació:  saber veure per comprendre i 
saber fer per expressar-se, amb la finalitat de comunicar-se, produir, crear i conèixer millor la 
realitat i a un mateix per transformar-la i transformar-se, en definitiva, humanitzar la realitat i el 
mateix ésser humà com a eix central d’aquesta.

Saber veure per comprendre implica la necessitat d’educar en la percepció visual. Suposa ser 
capaç d’avaluar la informació visual que es rep basant-se en una comprensió estètica que permeti 
arribar a conclusions personals d’acceptació o rebuig segons la pròpia escala de valors i, a més, 
poder emocionar-se mitjançant la immediatesa de la percepció sensorial per analitzar després la 
realitat, tant natural com social, de manera objectiva, raonada i crítica. 

L’adquisició d’aquests coneixements ha de servir perquè es creïn mecanismes analítics que facin 
de filtre en tot allò que abans era assimilat de manera irreflexiva i inconscient. En un segon 
nivell, permetrà afavorir el desenvolupament de la sensibilitat estètica i gaudir de tot allò que 
ofereix l’entorn visual i plàstic. És precisament la capacitat de gaudir de tot això el que hem de 
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cercar com a objectiu per al nostre alumnat, ja que ens permetrà estimular-lo en l’adquisició de 
conceptes senzills i d’altres més complexos. 

Alhora la plàstica ha d’incidir en la formació de codis ètics que preparin els alumnes com a 
futurs ciutadans en l’ús correcte de la comunicació audiovisual.  Saber fer per expressar-se 
necessita el saber anterior i pretén que l’alumnat desenvolupi una actitud d’indagació, producció i 
creació. Han de ser capaços de realitzar representacions objectives i subjectives mitjançant uns 
coneixements mínims necessaris i imprescindibles, tant conceptuals com procedimentals, que els 
permetin expressar-se i desenvolupar el potencial creatiu propi. 

Totes aquestes consideracions generals haurien de lligar-se, sempre que fos possible, amb el 
substrat cultural de la nostra comunitat i amb les manifestacions de l’art popular i de l’artesania 
pròpia de les Illes Balears.

Durant l’educació primària, la matèria s’ha treballat de forma intuïtiva i ha donat resposta a 
propòsits de caire explorador com aprendre a veure, descobrir l’entorn o l’expressió personal. 
Enllaçant amb aquest nivell, i d’una forma progressiva, en l’educació secundària obligatòria es 
consideren fonamentals dos tipus d’accions: les que instrumentalitzen els continguts de la matèria 
com a llenguatge i consideren situacions específiques de comunicació i expressió, i aquelles altres 
accions  que  dinamitzen  una  part  del  coneixement,  desenvolupant  aptituds  creatives,  enginy, 
imaginació, intuïció i actituds de reflexió i d’autonomia. 

En  resum,  l’educació  plàstica  i  visual  tractarà  de  desenvolupar  unes  capacitats  bàsiques: 
observació, selecció crítica, atenció retentiva, memòria visual; i d’adquirir coneixements fonamentals 
dels  llenguatges  visuals:  punt,  línia,  plànol,  textura,  composició,  color,  traçats  geomètrics 
fonamentals i tècniques instrumentals.

El currículum és continu durant l’etapa, de manera que en cada curs es revisen continguts del 
curs anterior, establint-se alhora una escala gradual de complexitat. En el primer curs, s’iniciarà 
el procés de sensibilització cap al contingut plàstic i l’acostament al significat dels missatges 
visuals. Es tractarà que l’alumne comenci a diferenciar i reconèixer els elements bàsics del codi 
visual  i  adquireixi  certes  habilitats  en l’ús  dels  diferents  mitjans  expressius  o destreses del 
llenguatge plàstic. Durant el tercer curs, l’alumnat progressarà en els coneixements sobre la 
percepció, analitzant el seu entorn natural i cultural i sintetitzant els elements constitutius, en un 
procés creatiu personal. En el quart curs, els alumnes profunditzaran en els continguts dels cursos 
anteriors i valoraran el significat estètic i cultural de les diferents manifestacions plàstiques de 
l’entorn. 

Finalment, el desenvolupament dels continguts de la matèria, en les seves dues línies del saber 
veure per comprendre i del  saber fer per expressar-se, no té com a objectiu final la 
formació d’artistes, ni una formació acadèmica molt especialitzada, que serà l’objectiu d’estudis 
posteriors, sinó contribuir al desenvolupament d’aquelles capacitats dels alumnes que els permetin 
una formació professional de base dins del camp de l’expressió plàstica i en tot un ventall de 
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possibilitats:  publicitat,  còmic,  televisió,  cinema, fotografia,  disseny,  dibuix,  pintura,  escultura i 
arquitectura.

L’educació plàstica i visual connecta l’alumnat amb l’extens àmbit de la cultura de la imatge, 
l’art, els mitjans de comunicació i les tecnologies audiovisuals. El llenguatge visual i plàstic ha de 
constituir un mitjà de comunicació que l’alumnat ha d’utilitzar des de qualsevol matèria de treball, 
tant a l’escola com, posteriorment, en el món laboral.

Quart curs

Continguts

Bloc 1. Processos comuns a la creació artística

- Lectura d’imatges. La imatge representativa i simbòlica: funció sociocultural de la imatge en la 
història. Aproximació als mitjans de comunicació i a les noves tecnologies. Interacció entre els 
diferents llenguatges: plàstic, musical, verbal, gestual, etc.

- Anàlisi dels trets particulars dels llenguatges i suports en fotografia, vídeo, cinema, televisió, 
còmic, Internet, etc.

- Realització i seguiment del procés de creació: esbós (croquis), guió (projecte), presentació 
final (maqueta) i avaluació (autoreflexió, autoavaluació i avaluació col·lectiva del procés i del 
resultat final).

- Realització d’esbossos necessaris per a la realització d’obres graficoplàstiques.
- Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en les produccions pròpies.
- Elaboració de projectes plàstics de forma cooperativa.
- Representació personal d’idees (partint d’uns objectius), utilitzant el llenguatge visual i plàstic 

i mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.
- Autoexigència en la superació de les creacions pròpies.
- Esforç per desenvolupar la creativitat en l’àmbit de l’expressió artística i en el joc amb les 

imatges. 

Bloc 2. Expressió plàstica i visual

- Tècniques d’expressió graficoplàstica: dibuix artístic, volum, pintura, gravat, etc.
- Exploració del signe gràfic (punt, línia, pla, ...).
- Ús del llenguatge visual amb finalitats expressives i descriptives.
- La línia. La línia com a element estructurat de la forma: encaix. La línia com a abstracció de 

la forma. Caràcter expressiu del traç i el grafisme a la utilització de la línia.
- El color. Simbolisme i psicologia del color.
- Aprofundiment en l’exploració del color per mitjà de diferents tècniques i procediments.
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- La textura. Utilització de tècniques específiques.
- Elaboració de textures artificials i geomètriques amb finalitats expressives.
- Criteris de composició. Elements que s’han de tenir en compte: pla bàsic, centre visual, lleis 

de composició.
- Estudi d’elements que intervenen en la composició: format, esquemes compositius, forma i 

fons, moviment, ritme i influència de la llum.
- Reconeixement de la importància d’ordenar formes de diferents camps visuals.
- Tècniques de gravat i reprografia.
- Realització d’experiències d’experimentació amb materials diversos.
- Reconeixement i lectura d’imatges de diferents períodes artístics.
- Interpretació plàstica d’obres d’art.
- Valoració dels llenguatges visuals per augmentar les possibilitats de comunicació.
- Interès per conèixer qualsevol manifestació artística.

Bloc 3. Arts gràfiques i el disseny

- Reconeixement i lectura d’imatges de l’entorn del disseny, la publicitat i les arts gràfiques.
- Els valors funcionals i estètics en les arts aplicades: fonaments del disseny.
- Sintaxi dels llenguatges visuals del disseny (gràfic, interiorisme, modes, etc.) i la publicitat.
- Anàlisi dels factors que incideixen en un producte artístic.
- Estudi de la relació entre el color i disseny.
- El color. Simbolisme i psicologia del color. Aplicació del color segons cada camp: industrial, 

relativitat i apreciacions objectives i subjectives. El color com a estructurador d’ambients.
- Tècniques d’expressió graficoplàstiques aplicades al disseny.
- Interès per la recerca d’informació i constància en el treball.

Bloc 4. Imatge i so

- Anàlisi de la sintaxi dels llenguatges visuals específics: mitjans de comunicació de masses.
- Reconeixement i lectura d’imatges de vídeo i multimèdia.
- Sintaxi del llenguatge cinematogràfic i videogràfic.
- Estudi dels elements de l’art seqüencial: imatge i seqüència, llenguatge i elements del còmic, 

narració  en  vinyetes,  enquadrament,  punt  de  vista,  elements  cinètics,  gests,  postures, 
muntatge, guió i art final.

- Realització de narracions gràfiques aplicant el concepte de seqüència, enquadrament i punt de 
vista. Estudi d’estructures seqüencials de muntatge.

- Estudi  i  experimentació  de  les  possibilitats  expressives  de  la  fotografia:  enregistrament 
d’imatges, il·luminació, enquadrament, aplicacions tècniques.

- Estudi de les estructures del llenguatge del cinema i dels gèneres.
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- Estudi de la imatge de vídeo i l’enregistrament magnètic.
- Estudi de la imatge digital.
- Tècniques d’expressió graficoplàstiques aplicades a l’animació i la interactivitat.
- Creació i manipulació d’imatges amb ordinador.
- Utilització d’Internet per a la recerca d’imatges: bases d’imatges.
- Aplicació de la imatge animada en formes multimèdia.
- Realització d’un projecte audiovisual en grup.
- Esforç per reconèixer, utilitzar i respectar adequadament els signes visuals de comunicació 

presents en l’entorn. L’ètica social a la imatge digital i a Internet.

Bloc 5. Descripció objectiva de les formes

- Estructura  de  la  forma.  Estructura  de  formes  naturals  complexes:  ramificació,  translació, 
expansió.

- Comparació de la forma. Concepte de cànon, mesura o mòdul. Proporcionalitat i escales. 
Estudi de proporcionalitat en l’art. Possibilitats expressives: desproporcions i deformacions.

- Representació de la forma. Representació icònica. Configuració abstracta.
- Representació tècnica de formes planes, polígons regulars i corbes.
- Estudi de la forma en la natura: estructures vegetals i minerals.
- Aplicació de la proporcionalitat en la representació d’objectes, la figura humana, animals, 

paisatges.
- Anàlisi de la proporció en diverses obres d’art.
- Exploració a la representació icònica i abstracta de la realitat.
- Utilització de la línia com a element descriptiu per mitjà del dibuix científic.
- Estudi de la figura humana en les obres d’art. Cànons en la representació de la figura 

humana mitjançant les diferents cultures.
- Interès per la representació objectiva de la forma. 
- Presentació dels treballs de manera ordenada, precisa i rigorosa.
- Rigor en la utilització d’escales.
- Tècniques d’expressió graficoplàstiques: descripció objectiva de les formes.
- Entorns d’aplicació dels sistemes de representació.
- Normalització.
- Reconeixement i lectura de representacions bidimensionals d’obres arquitectòniques i urbanisme 

i d’objectes i artefactes tècnics.

Bloc 5. Espai i volum. Percepció i representació. El volum

- Volum. Formes tridimensionals. Sistemes de representació. Sistema díedre. Sistema axonomètric 
ortogonal: perspectives isomètriques. Sistema axonomètric oblic: perspectiva cavallera. Sistema 
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cònic: perspectiva cònica vertical (angular i paral·lela) i perspectiva lliure. Formes modulars 
tridimensionals.

- Representació d’imatges a partir de la planta, l’alçada i les vistes laterals. 
- Utilització de xarxes modulars bidimensionals i tridimensionals aplicades al disseny.
- Exploració de ritmes modulars tridimensionals i d’estructures derivades dels mòduls. Cossos 

geomètrics arquimedians. Cossos geomètrics de revolució i desenvolupament.
- Representació tridimensional del volum a partir de tot tipus de materials volumètrics amb 

finalitats expressives. 
- Realització de construccions espacials o maquetes a partir de plànols tècnics.
- Aplicació  dels  diferents  sistemes  projectius  en  la  representació  de  figures  volumètriques 

senzilles.
- Aplicació de la perspectiva lliure i la composició en l’estudi del paisatge urbà.
- Valoració dels diferents sistemes projectius per a la representació objectiva i tècnica de formes 

tridimensionals.
- Valoració i reconeixement del mòdul als diferents camps del disseny.
- Valoració de la capacitat espacial per visualitzar formes tridimensionals.
- Representació de l’espai arquitectònic pròxim mitjançant la perspectiva cònica pràctica.
- Presentació dels treballs de forma ordenada, precisa i rigorosa.

Bloc 6. Tècniques i procediments utilitzats en els llenguatges visuals

- Tècniques  i  materials  graficoplàstics  (bidimensionals  i  tridimensionals).  Els  pigments.  Els 
aglutinants. Els dissolvents. La matèria en la forma volumètrica.

- Organització del treball plàstic, de l’espai de treball i dels materials necessaris. 
- Realització d’experiències amb diversos materials.
- Utilització i maneig d’instruments adequats a cada tècnica.
- Construcció de volums i formes expressives volumètriques amb materials diversos: amb paper, 

amb materials de modelatge, de residu. 
- Aproximació al volum realitzat tridimensionalment: construcció de maquetes.
- Estudi i anàlisi de suports químics, magnètics i tècniques de la imatge fixa i en moviment.
- Estudi  dels  trets  particulars  dels  llenguatges  i  suports  d’ús  més  freqüent  al  còmic,  la 

fotografia, el cinema, la televisió i la publicitat.
- Invenció i experimentació amb materials audiovisuals.
- Tendència  a  classificar  els  treballs  seleccionant,  segons  les  seves  característiques,  les 

tècniques, els instruments i els materials pertinents.
- Coneixement de programes informàtics on es pugui posar en pràctica allò après.
- Gust per a la realització d’experiències d’investigació amb materials diversos.
- Reconeixement de les possibilitats expressives dels diferents materials i processos artístics.
- Valoració de les possibilitats expressives que aporta la realització de treballs en equip.
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Bloc 7. Apreciació del procés de creació de les arts  visuals. Procés de 
creació

- Fases d’una obra. Esbós, guió, maqueta. Realització. Acabat. 
- Fases d’un projecte tècnic. Croquis. Projecte. Presentació final. 
- Realització d’esbossos i maquetes en el procés de creació d’una obra. 
- Observació i reflexió sobre els elements d’una obra.
- Planificació de les diferents fases que s’han de seguir per a la realització d’una obra.
- Realització de croquis, dibuixos acotats i plànols finals d’un projecte tècnic.
- Aprofundiment en diferents camps del disseny: arquitectònic, gràfic i industrial.
- Anàlisi dels factors que incideixen en un producte artístic.
- Anàlisi del procediment expressiu més adequat a les finalitats d’un projecte.
- Diferenciació dels diferents estils i tendències de les arts visuals.
- Observació i valoració d’obres artístiques de l’entorn pròxim i del patrimoni artístic i cultural i, 

també, d’expressions contemporànies.
- Interès per conèixer qualsevol manifestació artística.
- Valoració de l’esforç que requereix l’elaboració d’alguns productes artístics.
- Perseverança en la recerca de dimensions estètiques i de les qualitats expressives d’ambients 

urbans i naturals.
- Apreciació, gaudi i respecte del patrimoni històric, cultural i artístic, i contribució a la seva 

defensa, conservació i desenvolupament.
- Acceptació i valoració de les influències que exerceixen els valors artístics propis d’altres 

cultures que coexisteixen amb la nostra.
- Respecte per les obres dels companys i per maneres d’expressió diferents de la nostra.
- Valoració crítica de les diferents manifestacions artístiques.
- Coneixement de diferents autors realitzant treballs sobre aquests.
- Constància en els treballs i reconeixement de la importància del procés de planificació per 

resoldre problemes satisfactòriament.

Criteris d’avaluació 

1. Planificar i desenvolupar projectes o produccions pròpies sota la supervisió del professorat, 
seleccionant, entre els diferents llenguatges gràfics (plàstics i visuals), el més adequat a les 
necessitats d’expressió i demostrant autonomia, creativitat i responsabilitat en el treball.

Aquest criteri pretén conèixer si l’alumnat adquireix habilitats per realitzar una 
investigació prèvia, recopilant la informació necessària, seleccionant aquella que 
millor s’ajusta a les condicions del projecte, planifica els passos a seguir en el 
procés d’elaboració de les seves produccions, planteja missatges graficoplàstics de 
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forma original i  creativa, organitza el seu treball i  pren decisions  establint 
prioritats, complint amb les especificacions i els terminis acordats i avaluant 
l’eficàcia del procés seguit i la tècnica triada a la vista del resultat obtingut i 
mostra interès per portar a terme l’activitat. 

2. Realitzar creacions plàstiques personals utilitzant diverses tècniques d’expressió graficoplàstiques 
(dibuix artístic,  volum i gravat),  seleccionant  la  tècnica  més  adequada  a  la  intenció 
expressiva que es persegueix, justificant els motius de l’elecció i investigant amb materials i 
tècniques per a trobar solucions originals.

En  aquest criteri s’intenta comprovar si  l’alumnat coneix diferents tipus de 
suports i  tècniques bidimensionals  i  tridimensionals  (materials de deixalla i 
moldeables)  i  els aplica en les seves produccions: recursos gràfics (proporció, 
adreça, contorn, perspectiva, ombra, clarobscur i textura) en la representació d’un 
objecte real; llapis de grafit i de colors en l’anàlisi gràfica; la punta i acabat de 
dibuixos que representin diferents objectes, ambients urbans, entorns naturals, 
formes i monuments arquitectònics.

3. Diferenciar els estils i tendències dels arts visuals, valorar les formes i imatges que proposa 
el camp de l’art a través del temps, amb especial atenció a l’art contemporani, i interessar-
se per l’estudi, l’anàlisi i la interpretació de les mateixes.

Aquest  criteri pretén avaluar  si  l’alumnat, a  partir  de l’observació d’obres 
significatives d’algun dels autors més representatius de l’escultura, arquitectura i 
pintura de cada època, és capaç d’analitzar obres representatives dels diferents 
gèneres o estils artístics, identificant els suports i materials empleats i alguns 
elements formals que les caracteritzen i relacionant els estils i corrents artístics 
amb el context històric, cultural i social en el qual apareixen.

4. Descriure objectivament formes tridimensionals mitjançant els diferents sistemes de representació.

Amb aquest criteri s’avalua si els alumnes representen la realitat tal com la veuen 
sobre un suport bidimensional mitjançant representacions que no requereixen 
operacions complicades en el seu traçat. S’avaluarà la correcció en el traçat 
geomètric dels elements utilitzats, la seva adequada relació entre distància i  
grandària i la seva disposició en l’espai. 

5. Produir obres multimèdia i produccions videogràfiques utilitzant tècniques pròpies . 
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Aquest criteri pretén avaluar si cada alumne o alumna reconeix els processos, les 
tècniques i  els  materials  utilitzats  en  els  llenguatges específics fotogràfics, 
cinematogràfics i videogràfics (enquadraments, punts de vista i trucs). Per això, 
dintre d’un equip de treball supervisat pel professor o professora i utilitzant com a 
eina de treball la càmera de vídeo digital i la càmera digital, l’alumne o alumna 
haurà de ser capaç de manejar amb soltesa la càmera de fotos i la vídeocàmera; 
gravar diferents tipus de plànols; produir i interpretar guions (literaris i tècnics) i  
guions  il·lustrats;  aportar  solucions  creatives,  planificant  i  elaborant  la 
documentació necessària  a  partir  del guió  o  projecte, i  treballar de forma 
organitzada i solidària, adaptant-se a diversos llocs de treball dintre del grup.

6. Utilitzar recursos informàtics i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com del 
disseny gràfic, el dibuix assistit per ordinador i l’edició videogràfica. 

Aquest criteri tracta d’avaluar la capacitat dels alumnes per realitzar les seves 
pròpies creacions amb l’ajuda de diverses eines relacionades amb les tecnologies de 
la informació i la comunicació. Per això, utilitzant com a recurs l’ordinador i els 
programes disponibles, els alumnes haurien de ser capaços d’aplicar, mitjançant 
un editor gràfic, diferents retocs a imatges captades a través de l’escàner i/o 
mitjançant una càmera digital; d’utilitzar un editor de dibuix per dissenyar un 
cartell en el qual es combinin adequadament textos, il·lustracions, colors i formes, 
i de realitzar, mitjançant un editor de vídeo, senzilles operacions d’edició, tall i  
certs efectes especials.

7. Utilitzar la sintaxi  pròpia de les formes  visuals del  disseny i la  publicitat. Distingir en un 
objecte simple ben dissenyat els seus valors funcionals units als estètics (proporció entre les 
seves parts, color i forma). 

Per això, en la realització de projectes elementals de disseny (d’objectes, gràfic, 
interiorisme,  moda  i  publicitat), l’alumnat  ha  de  demostrar  que és  capaç 
d’aprofitar  la  gran  varietat  de  possibilitats  compositives que ofereixen els 
elements visuals del disseny per aconseguir el resultat que més s’aproximi a la 
proposta plantejada; saber utilitzar diferents contrastos per donar un  major 
significat a  la  comunicació i  un  aspecte més  dinàmic  al  disseny; realitzar 
combinacions amb les estructures bàsiques del disseny en projectes de disseny 
gràfic, fins aconseguir una imatge original i creativa, i emprar, amb sentit crític, 
la seva capacitat de composició, comunicació i expressió en el disseny de cartells, 
caràtules de CD, disseny de marques, portades de llibres, etc. També ha de saber 
utilitzar, en la fase de representació realista, la tècnica graficoplàstica més idònia 
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per conferir al producte qualitats expressives, amb una presentació d’acord amb la 
finalitat per a la qual es concep. 

8. Realitzar projectes artístics de manera cooperativa. 

Mitjançant plantejaments que incloguin papers diferenciats i complementaris en 
l’elaboració d’un producte final, l’alumnat hauria de ser capaç d’aplicar estratègies 
pròpies i adequades del llenguatge visual al projecte plantejat; també de respectar 
i incorporar al projecte plàstic les idees i solucions proposades pels seus companys i  
companyes aportant solucions a les dificultats que apareguin durant la realització 
del projecte i  valorar i  defensar la  seva contribució al  desenvolupament del 
projecte, acceptant els errors propis i mostrant una actitud de respecte cap a les 
crítiques dels seus companys i companyes. 

9. Apreciar i valorar el patrimoni artístic i cultural dels Illes Balears i d’altres cultures diferents de 
la pròpia, mostrant actituds crítiques i d’estima i respecte cap a les manifestacions plàstiques i 
visuals de l’entorn, superant inhibicions i prejudicis.

Per  això es valorarà que, mitjançant la  realització de treballs en grup que 
requereixin  el  contrast  d’opinions  per  arribar  a  conclusions  consensuades, 
l’alumnat sàpiga distingir els elements formals en diferents tipus d’imatges i obres 
d’art; identifiqui, de forma  aproximada, la  tècnica o  conjunt  de tècniques 
utilitzades en l’execució d’una obra; sigui capaç de descriure oralment o per escrit, 
mitjançant la realització d’una fitxa tècnica, les característiques d’obres d’art, 
publicitàries i de disseny, tenint en compte les seves dimensions comunicatives i  
estètiques; realitzi l’esquema gràfic d’una obra d’art atenent a la seva perspectiva, 
centre o centres d’interès, recorreguts visuals, distribució de masses i tonalitats; 
interpreti els plànols tècnics corresponents a projectes arquitectònics, objectes de 
disseny i mecanismes tècnics no gaire complexos, i sàpiga reconèixer les obres 
pictòriques, escultòriques i  arquitectòniques més  significatives del patrimoni 
cultural balear. 

10. Expressar idees per mitjà de missatges visuals respectant els valors i els normes de les 
societats democràtiques,  elaborant  i  participant  activament  en  projectes  de  creació  visual 
cooperatius.

Mitjançant aquest criteri es pretén saber si els alumnes utilitzen i analitzen els 
mitjans visuals com a instruments d’expressió personal, mostrant una actitud 
crítica enfront de les manifestacions insolidàries, sexistes i  discriminatòries, 
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demostrant  actituds  de respecte, tolerància, flexibilitat, interès i  conductes 
responsables, així com actituds que fomentin l’autocrítica. 
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