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L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT NIVELL 2ºESO 
 

Activitats del Bloc de Continguts 3: 
Tècniques de representació i expressió gràfica. 

 
1.-JUSTIFICACIÓ 

En aquesta unitat es pretén que els i les alumnes realitzen una sèrie 
d’activitats per a posar en pràctica els coneixements apresos en classe. 

El treball conceptual es centraria en: comprendre i aplicar 
correctament escales i proporcions, acotacions, representació de les vistes 
principals d’un objecte, representació en perspectiva isomètrica i cavallera, 
i representació a mà alçada. 

El treball procedimental es centraria en l’utilització correcta de les 
ferramentes i útils de dibuix (portamines, escaire, cartabò, compàs, regle, 
transportador d’angles), i la aplicació correcta de les tècniques de 
representació gràfica estudiades en classe. 

El treball actitudinal es centraria en fomentar l’interès per el rigor i 
exactitud a l’hora de dibuixar, així com la pulcritud i netedat en el dibuix, 
l’autonomia a l’hora de dibuixar. 
 
2.-OBJECTIUS GENERALS  

En aquesta unitat desenvoluparem els següents objectius generals: 
1 , 4, 5, 7 (decret de mínims) 

 

3.-OBJECTIUS DIDÀCTICS 
a. Aplicar correctament escales naturals, d’ampliació i reducció. 
b. Dibuixar en perspectiva isomètrica i cavallera elements senzills 

mitjançant l’ús de l’escaire i cartabò. 
c. Dibuixar a mà alçada peces i ferramentes de l’aula-taller. 
d. Dibuixar les vistes principals d’un objecte senzill. 
e. Acotar correctament peces senzilles. 
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L’objectiu “e” no serà exigible als alumnes amb ACI. El “d” es farà amb 
peces senzilles i reals amb les cares colorejades de diferents colors; per a 
la resta d’objectius s’escolliran peces més senzilles per aquest alumnat. 
 
4.-CONTINGUTS 

Els continguts corresponen al Bloc de Continguts 3 de 2ª d’ESO: 
“Tècniques d’expressió i comunicació gràfica. Sistemes de representació. 
Proporcionalitat entre dibuix i realitat: escales. Acotació. Introducció a la 
representació i acotació de les dimensions de peces senzilles en les tres 
vistes principals, i en perspectiva cavallera i isomètrica, a mà alçada i 
damunt de paper pautat”. 

PREVIS: Corresponen al Bloc de Continguts 3 de 1ª d’ESO: “Tècniques 
d’expressió i comunicació gràfica”.  
Per als alumnes amb ACI l’únic contingut no exigible serà el de acotació. 
 
5.-TEMPORALITZACIÓ 

Aquest bloc de continguts es convenient realitzar-lo a finals de la 1ª 
avaluació, ja que així poden realitzar els apartats de representació gràfica 
que s’inclouen a les memòries dels projectes. De tota manera s’ha d’anar 
amb mol bona coordinació amb el departament d’Expressió Plàstica i Visual. 
 
6.- PROPOSTA D’ACTIVITATS 

1. ESCALES. 
• Dibuixar un croquis a escala 3:1 de la tapa d’un bolígraf o 

portamines. 
• Dibuixar un croquis a escala 1:30 d’una prestatgeria de l’aula-

taller. 
• Dibuixar un croquis a escala 1:1 d’un estux tapa d’un bolígraf o 

portamines. 
(Per als alumnes amb ACI es pot optar per dibuixar objectes a 
escala 1:2 i 2:1) 

 
2. PERSPECTIVA isomètrica I CAVALLERA. 

• Dibuixar amb escaire i cartabò les perspectives isomètrica i 
cavallera de les següents peces. 
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• ACTIVITATS DE REFORÇ: ens limitarem a dibuixar caixes de 
diferents dimensions. 

 
 

• ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ: introduirem circumferències 
(que es dibuixaran a mà alçada circumscrites a un cuadrat) i 
plans inclinats. 
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3. VISTES D’UN OBJECTE. 
• Dibuixar la planta, alçat i perfil de les peces anteriors: 

 
• ACTIVITATS DE REFORÇ: utilitzarem peces més senzilles . 

 
 

• ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ: utilitzarem peces més 
complicades com les peces metàl·liques del maletí de plàstica. 
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• ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ: dibuixar la perspectiva tenint 

les vistes de les següents peces. 
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4. ACOTACIÓ. 
• Acotar les vistes de les peces anteriors. 
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ACTIVITAT TEMPS RECURSOS ESPAI AVALUACIÓ 
Escales 2 h. Llibre 

Pissarra 
Fotocòpies 
Material de 
dibuix 

Aula-taller Activitats 

Perspectives 6 h. Llibre 
Pissarra 
Fotocòpies 
Material de 
dibuix 

Aula-taller Activitats 
Actitud de neteja i 
rigor 
Utilització correcta 
del elements de 
dibuix 

Vistes 4 h. Llibre 
Pissarra 
Fotocòpies 
Material de 
dibuix 

Aula-taller Activitats 
Actitud de neteja i 
rigor 

Acotació 4 h. Llibre 
Pissarra 
Fotocòpies 
Material de 
dibuix 

Aula-taller Activitats 
Actitud de neteja i 
sobretot de rigor 

 
 
 
 
7.-AVALUACIÓ 

• Inicial: Passar una prova. ANNEX I 
• Formativa: Anirem treballant l’assimilació i 

comprensió dels distints continguts, així com 
l’aplicació en la pràctica. Seguirem les propostes de la 
tabla anterior. ANNEX 2 

• Final: A nivell conceptual es pot realitzar  una prova 
escrita amb problemes similars als plantejats en 
aquest document.; per a avaluar la part procedimental 
mirarem les llibretes, el treball diari en l’aula, 
l’utilització del material de dibuix; a nivell actitudinal 
observarem el comportament en l’aula front als 
companys i front al professor, i el grau d’autonomia de 
l’alumne. Document 2 
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ANNEX I. DOCUMENTS 
Exemple d’avaluació inicial: 

 
1. Enumera els útils de dibuix que coneixes i digues per a què 

serveix cadascun. 

2. Digues els graus que tenen els 3 angles del següent escaire. 

Digues els graus que tenen els 3 angles del següent 

cartabò. 

 

 

3. Defineix que es un esbós. Defineix que es un croquis. ¿Què 

diferència a un esbós, un croquis i un plànol acotat?. 

4. Digues quins són els tipus de mines per a portamines més 

habituals. 

5. Què és una escala? Quins tipus d’escales hi ha?. 

6. Traça 3 línies paral·leles per damunt de la següent línia i 3 

per davall. Traça 3 línies perpendiculars a la esquerra de la 

següent línia i 3 a la dreta. 

7. Dibuixa un croquis de la següent ferramenta. 

8. Ompli amb el valor de mida les cotes dels dibuixos 

corresponents a les següents ferramentes del taller. 
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Per a l’avaluació formativa i final podem utilitzar amés dels 
exàmens conceptuals i la plantilla individual de notes diàries de 
classe. (document 2)  

Plantilla d’observació 
 
Alumne:__________________________________________ 
Data:  _______________ Lloc:________________________ 
 
ASPECTES A OBSERVAR 

1. És autònom en el seu treball 
2. Té iniciativa 
3. Compleix les normes 
4. Té cura de les ferramentes i del taller 
5. És aseat a l’hora de dibuixar?. 
6. Utilitza correctament els elements de dibuix?. 
7. Malgasta fulls de dibuix?. 
8. Respecta el material de l’aula-taller?. 
9. Mostra interès per mantenir el rigor i l’exactitud a l’hora 

de dibuixar?. 
 


