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CONTINGUTS

Les assignatures de dibuix artístic I  i  II  aporten coneixements teòrics, tècnics i estètics sobre
bases teòriques i pràctiques, fomentant la creativitat i l’esperit d’investigació.
Els coneixements i destreses adquirits a dibuix artístic I han de ser la base sobre la qual s’assenti
dibuix artístic II. 
A dibuix artístic I l’alumne treballa la matèria de forma més objectiva, mentre que dedica el segon
curs a aspectes més subjectius, de manera que desenvolupa el seu potencial creador orientat cap
a múltiples alternatives formatives artístiques.
Es tracta d’una assignatura eminentment pràctica.

1.  La  forma.  Estudi,  transformació  i  interpretació  de  la  forma  segons  les  seves  funcions
comunicatives utilitzant diferents tècniques gràfiques. 
2. L’expressió de la subjectivitat. La representació figurativa i abstracta, l’anàlisi verbal i escrita
dels valors subjectius de les obres. 
3. Dibuix i perspectiva: representació i composició de les formes, aspectes estructurals com la
forma, la posició, la mida, etc.
4. El cos humà com a model: S’estudia la proporcionalitat, la relació amb l’entorn, l’expressivitat i
el moviment.
5. El dibuix en el procés creatiu: elaboració de projectes conjunts amb altres disciplines artístiques
i demostrar creativitat i autonomia.

Encaix i proporció, reinterpretació d’obres de grans mestres.

Expressió de la subjectivitat

Dibuix científic



Dibuix arquitectònic

Projectes en grup

ALTRES ACTIVITATS
Projectes multidisciplinars. Exposicions i intervencions al centre.

Participació en les Olimpíades de Dibuix Artístic a la UIB.

Participació en concursos i col·laboracions amb l’Ajuntament d’Inca.

Viatge a una ciutat espanyola per visitar museus.

Sortides a visitar exposicions o llocs d'interès a Palma i voltants: IB3, Escola de disseny,
Fundació Miró, Caixafòrum, Casal Solleric, Museu es Baluard, Fundació Juan March...

Exposició final de curs, MOSTRART: muntatge d'una exposició en una sala d'exposicions on
es mostren els millors treballs realitzats pels alumnes durant el curs a totes les matèries.


