FEINES ESTIU 4T ESO.
ACTIVITAT 1
Expressionisme. Reproduir el quadre d'en Munch "El Grito" en tinta xina o temperes
negre. Fer una reproducció damunt una làmina DIN A3, tenir en compte les proporcions,
l'estructura i diferents tons de grisos.
ACTIVITAT 2
EL RETRAT. Has de realitzar 5 retrats.
1) Cercar 3 imatges de retrats de perfil, amb clar contrast de llum i ombres. Podem
esser imatges dels teus amics o familiars. Els dibuixos en llapis de grafit damunt una
làmina DIN3. M'has de lliurar les imatges.
La tècnica ha d'esser amb un ratllat, no difuminat.
2) Retrat frontal damunt paper mitges tintes. Tria una imatge amb un fort efecte de
llum o ombres. Realitzar un minin de dos esbossos i un definitiu. Recorda que clarobscur
no és sinònim de difuminat: podeu aplicar trames o ratllats. Has de lliurar la imatge.
ACTIVITAT 3 LOGO
Dissenyar un Logotip per la comissió de Medi Ambient.
La funcionalitat d'un logotip radica en la seva capacitat per a comunicar un missatge, com
per exemple "som una empresa responsable" o "aquest producte és d'alta qualitat". Per
aconseguir-ho, es requereix l'ús de colors i formes que contribueixin al fet que el públic
interpreti el missatge de la forma desitjada.
Dins una làmina DIN A4 representar un logotip, Esquemàtic, simple i original.
Alguns elements que poden fer un logotip eficaç.
• Originalitat: Ha de ser únic i no estar subjecte a confusió amb altres logotips.
• Funcionalitat: Pot ser utilitzat en diferents contextos i suports mantenint la seva
integritat.
• Escalabilitat: Pot mantenir la seva eficàcia en formats petits i grans, sense que el
seu text perdi llegibilitat.
• Variabilitat: Pot tenir versions en diferents modes de color: monocrom, duotono o
colors especials.
• Transversalitat: Utilitza els principis bàsics de disseny (espai, color, forma, textura i
claredat).
• Representativitat: Representa de forma adequada la marca, el producte,
l'empresa o l'organització.
ACTIVITAT 4 TIPOGRAFIA.
Dissenyar un tipus de lletres per la paraula "Mediterrani". Realitzar un esbós, un estudi
de color, i un definitiu dins una làmina DIN 3.
Utilitzar llapis de colors o retoladors.
ACTIVITAT 5 COLOR

Gamma de colors en llapis de colors.
Dibuixar 6 requadre de 27 cm per 2 cm dividir en 9 parts
- un requadre de gamma de colors del groc al magenta
- requadre de gamma de colors del groc al blau
- requadre de gamma de colors del magenta al blau
- requadre de tonalitats marrons. Mescla de groc, magenta i blau. Més proporcions de
groc + magenta i menys blau- Gamma de colors verds quequis. magenta , més groc i més blau
- Gamma de tons grisos blaus, molt poc magenta, poc groc i molt de blau.
Son els treballs que et falten lliurar Alberto Miron

