CFGS/CFGM M
Segon curs

Cicle Formatiu de Grau Superior
Tècniques escultòriques

Programacions
Mòduls:
1. Dibuix Artístic
2. Dibuix Tècnic
3. Volum
4. Aplicacions Informàtiques
5. Formació i Orientació Laboral
6. Història de l'Escultura
7. Materials i Tecnologia de l’Escultura
8. Taller de Buidatge i Modelat
9. Taller de Pedra
10. Taller de Fusta
11. Taller de Metall
12. Taller d’Acabats Policroms
13. Projectes

Presentació dels mòduls
CFGS de Tècniques Escultòriques
Primer curs

CFGS de Tècniques Escultòriques
Primer curs

FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.
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DIBUIX ARTÍSTIC I PROJECTES
En aquest mòdul es familiaritza a l’alumne/a amb el màxim nombre de tècniques graficoplàstiques i amb els coneixements
propis d’aquesta disciplina. Es treballa a partir de les formes i els contextos naturals, de les imatges i els procediments de la
història del dibuix i, de manera prioritària, quan l’alumne/a va adquirint seguretat i autonomia, a partir de les pròpies idees.
Cada proposta de treball parteix sempre d’una introducció teòrica que permet ubicar-la temporal i conceptualment, així com
definir els seus objectius. Aquesta introducció sempre s’acompanya d’imatges amb molta diversitat d’estils.
Es donarà molta importància a l’evolució del dibuix en les últimes dècades, en les que ha intervingut, de manera decisiva, en el
desenvolupament del pensament artístic contemporani.
Resultats d’aprenentatge

Esbossa dibuixos atenent formes i finalitats concretes
Utilitza en una proposta específica les tècniques de dibuix més escaients
Adequa una realització gràfica personal a unes idees determinades. Descriure els conceptes implícits en una
representació gràficoplàstica.
Dibuixa, a partir d’unes indicacions concretes, i coordinar les idees i la seva realització plàstica
Aplica els processos de les noves tecnologies
Continguts
Unitat didàctica 1. El límit entre espais i objectes. La línia, la forma i la matèria
Unitat didàctica 2. La forma natural. Desenvolupament i funció
Unitat didàctica 3. La composició. Estructura del pla i models de composició
Unitat didàctica 4. L’espai. Percepció, representació i sensació
Unitat didàctica 5. El cos humà. Estructura i expressivitat
Unitat didàctica 6. El dibuix mural
Unitat didàctica 7: Nous suports i nous mitjans

Avaluació i recuperació
L’avaluació serà quadrimestral. Durant el curs es treballaran diferents propostes, cada una té els seus criteris d’avaluació i totes
plegades fan la mitja final.
Els criteris més importants fan referència al compromís de l’alumne/a amb la seva pròpia evolució i constància en el treball.
Caldrà tenir en compte l’índex d’evolució personal així com l’assoliment dels continguts teòrics i el domini de la pràctica.
Per avaluar a final del quadrimestre, caldrà tenir realitzats tots els treballs i en cas de suspendre la mitja final, caldrà repetir
aquells que no superen la nota mínima exigida.
40% mitjana de les propostes plantejades
30% assistència i rigor personal en el treball
30% iniciativa i creativitat
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Material necessari
Portamines, llapis de diferents dureses i de diferents materials, barres de carbonet, barres de carbonet premsat, drap de cotó,
goma modelable, paper d’estrassa, tipus de paper requerits per cada proposta, pinzells de tot tipus i de les mides adequades,
regles, escaires, compàs, aquarel·les, tintes... en definitiva, tot allò que requereix la pràctica del dibuix. El centre també aporta
molt material que tenim en dipòsit per tal de poder dur a terme les pràctiques que tenim plantejades.
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CFGS de Tècniques Escultòriques
Segon curs

FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.
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DIBUIX ARTÍSTIC I PROJECTES
En el segon curs d’aquest mòdul es dona continuïtat a la metodologia de treball plantejada a primer, tot i que la resposta per
part d’alumnes més formats en la matèria, fa que el funcionament general sigui lleugerament diferent així ́ com els objectius a
assolir.
Del caràcter introductori del primer curs, en el que despleguem tots els continguts i els hi dediquem el temps necessari dins
dels terminis fixats per facilitar la seva comprensió́, en el segon curs es busca, de manera immediata, l’aplicació́ dels
coneixements adquirits amb la finalitat de desenvolupar les pròpies idees. Això̀ implica una proposta de treball oberta,
consensuada entre els professors implicats, que serveix com a pretext per tal que l’alumne/a la desenvolupi i li doni la forma
definitiva segons el seu criteri personal. Prioritzem el procés de treball i la creativitat, entesa aquesta com l’assoliment de les
diferents actituds artístiques estudiades al llarg dels dos cursos i en altres mòduls en els que es produeix una relació́ de
transversalitat molt enriquidora.

Resultats d’aprenentatge
Experimentar i descriure diferents mètodes d’anàlisi i observació́ d’un procés de creació́
Establir en un treball de projecció́, el nivell de coherència entre el plantejament inicial i el resultat final
Demostrar capacitat d’investigació́ i llibertat artística
Elaborar un projecte d’acord amb una proposta definida, acompanyat de la corresponent memòria descriptiva amb el
vocabulari propi de l’especialitat
Aplicar les noves tecnologies
Continguts
Unitat didàctica 1. La forma natural. Desenvolupament i funció́
Unitat didàctica 2. L’espai. Percepció́, representació́ i sensació́
Unitat didàctica 3. El cos humà̀. Estructura i expressivitat

Avaluació i recuperació
L’avaluació́ serà̀ quadrimestral. Durant el curs es treballaran diferents propostes, cada una té la seva avaluació́ i totes plegades
fan la mitja final.
En aquest segon curs, a més de tenir en compte els criteris establerts al curs anterior, caldrà̀ valorar el grau d’autoexigència i
compromís amb les pròpies idees així ́ com la capacitat de diàleg i el grau de flexibilitat per tal de considerar les opinions del
professorat i la seva inclusió́ en el procés de treball per tal de millorar-ne els resultats.
És important valorar l’assoliment del contingut teòric de les diferents etapes històriques del dibuix, especialment les referents a
les del s. XX i la contemporània. CFGS Arts Aplicades al Mur 2n curs
Per poder ésser avaluat al final del quadrimestre, l’alumne/a haurà̀ d’haver entregat tots els treballs plantejats i en cas de no
obtenir una nota favorable, caldrà̀ repetir aquells que en el seu moment hagin estat suspesos. També́ cal considerar el
compliment dels terminis d’entrega i el seguiment presencial del mòdul.
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40% realització́ i qualitat de les propostes 30% rigor en el procés de treball
30% iniciativa i creativitat
Material necessari
Al material esmentat en el primer curs, cal afegir càmera fotogràfica o mòbil que pugui fer fotografies i seqüències de vídeo. La
transversalitat d’aquesta matèria permet dur a terme projectes que transcendeixen les tècniques tradicionals i apropen a
l’alumne/a a l’ús de les tecnologies i els mitjans actuals.
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CFGS/VOLUM
Primer curs
PROFESSORA: Pilar Gallart

FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants

-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i/o entregues de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de
l’hora d’inici de la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel
facultatiu que l’hagi assistit.

-

No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

-

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i els dossiers sense faltes gramaticals o
ortogràfiques.

-

Les altres característiques de presentació es donaran per cadascun dels exercicis.

-

Si un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics donats.
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VOLUM
La matèria de projectes al Cicle Superior d ‘ Escultura contribueix a establir les bases del llenguatge tridimensional perquè
l'alumne/a expressi oralment, per escrit i amb l'ús del llenguatge volumètric fets, conceptes, emocions, sentiments, de forma
creativa i també reflexioni sobre la dimensió estètica i estructural de l’espai,tot quedant reflectit en un procés d’aprenentatge.

Resultats d’aprenentatge
Els objectius generals que plantegem aconseguir al llarg del curs en l'assignatura de Projectes són:
1. Desenvolupar en l'alumnat la seva sensibilitat espacial i la capacitat de creació en tres dimensions
2. Dotar a l'alumnat d'elements teòrics i conceptuals relacionats amb l'espai i la forma, tals com l'esperit analític i la visió
sintètica. Aquest concepte espacial ha de servir-li per assimilar altres matèries del currículum.
3. Aplicar el llenguatge icònic i el concepte espacial, a través de procediments, materials i tècniques que desenvolupen la
capacitat d'organització d'un procés creatiu, des de la idea fins a la seva resolució final, en la matèria definitiva que
correspongui en cada cas.
5. Fomentar el desenvolupament de la creativitat i la sensibilitat, dotant a l'alumnat d'una base tècnica que li permet aplicar les
idees pròpies en un llenguatge tridimensional organitzat.
6.Proporcionar a l'alumnat una visió de l'activitat artística com un mitjà amb el qual establir un diàleg creatiu amb l'entorn físic,
amb si mateix i amb l'entorn cultural i social, utilitzant el llenguatge universal de la forma.

Continguts
Unitat Formativa 1. Percepció i observació espaial. La composició en tres dimensions.
Unitat Formativa 2. Creació de formes tridimensionals a partir de la línia i les formes planes.
Reflexió dels elements dinàmics i estàtics , estructurals i formals conformadors de l’espai
Unitat Formativa 3. Estructura i evolució de les formes tridimensionals. Materials i tècniques de configuració.

Avaluació
Es pretén qualificar els resultats dels alumnes, sinó valorar i argumentar la tasca que estan desenvolupant i els resultats que
aquesta produeix .
- Es valorarà el grau d’assoliment dels objectius establerts a cada proposta, així com l’actitud i la pròpia evolució de l’alumne en
el grau d’exigència i constància durant el treball.
- Al llarg d’un seguit de propostes d’aprenentatge, l’alumne ha d’arribar al domini de tècniques i seguretat en l’ús de recursos
espaials propis.
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- L’avaluació serà per Unitat i durant el curs es treballaran diferents propostes. Cadascuna té la seva avaluació i totes plegades
faran mitja sempre que es presentin i s’aprovin totes les activitats.
El promig de les notes corresponents als treballs fets al llarg del curs tant a l’aula com a casa (70%).
El Procés personal, l’aprenentatge i l’actitud (20%) .
La nota de l’examen trimestral i/o presentació oral (10%).

- La no assistència al 20 % de les sessions, suposa la pèrdua del dret de l’avaluació continua.

Recuperació
- Els treballs només es podran presentar dins la data preestablerta. Si no es perdran 2 punts de la nota del treball. - En cas de
que no s’entregui algun treball per causa justificada, caldrà parlar amb el professor per establir la data adient per l’entrega de
tota la feina.
- Les activitats o treballs de cada avaluació hauran de ser recuperades abans del crèdit següent. Si no fos així, podrien ser
recuperades en la convocatòria de recuperació de final de curs.
- Si un treball escrit és lliurat amb més de cinc faltes d’ortografia es retornà amb la possibilitat de tornar-ho entregar una
segona vegada.
Material necessari
El material es comunicarà abans de cada unitat.
Es necessari portar un mínim d'eines bàsiques; cúter, compàs ,regla, llapis, palets de modelatge, cola, capsa.
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FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.
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NOM DEL MÒDUL
Petit text de presentació, explicant la metodologia i el caràcter general del mòdul
Resultats d’aprenentatge
Adaptada
Continguts
Unitat Formativa 1. Nom de la unitat Formativa (LOE) / didàctica (LOGSE) Nom de la concreció al centre (si cal)
Unitat Formativa 2. Nom de la unitat Formativa (LOE) / didàctica (LOGSE) Nom de la concreció al centre (si cal)
Unitat Formativa 3. Nom de la unitat Formativa (LOE) / didàctica (LOGSE) Nom de la concreció al centre (si cal)
Unitat Formativa 4. Nom de la unitat Formativa (LOE) / didàctica (LOGSE) Nom de la concreció al centre (si cal)
...
Avaluació i recuperació
Material necessari
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FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Aquest mòdul dóna unes nocions bàsiques sobre tres qüestions: els drets d’autor, la normativa laboral i la gestió d’un petit
estudi o taller. Aquestes tres matèries són complexes i es troben en canvi constant, de manera que es pretén que l’alumnat, a
partir d’una metodologia teòrico-pràctica basada en la recerca i comprensió d’informació rellevant, disposi d’unes eines
conceptuals que li permetin mantenir-se informat.
Resultats d’aprenentatge
És conscient de l’abast de la normativa reguladora de l’activitat productiva així com dels drets i deures en les relacions laborals.
Mostra sensibilització́ pel que fa a la salut laboral, factor determinant de la qualitat de vida i l’activitat productiva.
Coneix les vies d’accés al món laboral, així com les entitats, organismes i institucions que donen suport a la inserció.
Realitza tasques associatives manifestant-hi tothora una activa disposició.
Sap els requeriments necessaris per a organitzar una petita o mitjana empresa, en especial els aspectes jurídicolaborals i la
comercialització de productes.
Continguts
Unitat didàctica 1. . Incorporació al treball per compte aliè
Unitat didàctica 2 El marc legal de les arts plàstiques i el disseny
Unitat didàctica 3. Empresa i iniciativa emprenedora
Avaluació i recuperació
L’avaluació del mòdul es realitza mitjançant la nota mitja de les 3 unitats de programació, sempre que la qualificació de
cada unitat sigui superior a 5.
Les faltes d’assistència a classe que superin el 20% del nombre d’hores lectives suposaran la pèrdua del dret a
l’avaluació
continu
ada.
A l’inici de cada Unitat, el professorat lliurarà a l’alumnat un full amb la concreció de la programació general i els criteris
d’avaluació de cada unitat de programació. En aquest full hi constaran els continguts desglossats així com les activitats a
realitzar.
Les activitats s’hauran de lliurar en les dates establertes, en el cas de lliurar-les amb retard aquestes obtindran una
qualificació màxima de 5 punts
Pel que fa la valoració de l’expressió escrita, s’aplicaran els criteris establerts pel Departament.
En cas de no obtenir una qualificació mínima de 5 en alguna de les Unitats, caldrà elaborar un pla de treball que
permeti realitzar totes les activitats, presentar-les i fer la prova escrita corresponent el mes de maig abans de l'avaluació
final. La nota màxima que es podrà obtenir és un 5.
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FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.
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Història de la cultura i de les arts aplicades.
Es farà una història de l’escultura al llarg del curs mitjançant la realització de treballs individuals i en grup que
s’exposaran públicament.
Resultats d’aprenentatge

Es diferenciaran els aspectes que caracteritzen les grans etapes de la història cultural de la
humanitat.
S’associarà el progrés de les civilitzacions amb els avenços artístics.
Es reconeixeran els trets bàsics dels estils artístics.
Es situaran els períodes artístics més significatius en el seu context històric.
Es relacionaran els factors històrics, culturals i econòmics amb l'art.
S’analitzarà el transcurs de la història de l'escultura amb relació amb el d'altres matèries.
Es vincularà la pràctica actual a les manifestacions històriques.
Es desenvoluparan la sensibilitat estètica.
Continguts
Unitat Formativa 1. Concepte de cultura, art, art aplicada, objecte artesanal i disseny.
Terminologia bàsica. L'art i les arts aplicades de l'escultura en la prehistòria. El món antic: Grècia i Roma.
Unitat Formativa 2. L'edat mitjana europea. L'edat mitjana europea. L'estètica del Renaixement.

L'ornamentació del Barroc.
Unitat Formativa 3. El Neoclassicisme i el Romanticisme. El Modernisme i el Noucentisme. L'era dels

"ismes"
Unitat Formativa 4. L'estètica contemporània.

Avaluació i recuperació
L'avaluació final serà el resultat de totes les activitats que s'han de dur a terme de manera continuada al llarg del curs. Aquestes
estan pensades per donar compte de les múltiple facetes de l'aprenentatge i per recollir les diverses capacitats de l'alumnat. A
l'inici de la matèria se l'informa dels criteris amb que s'avaluarà perquè les tingui en compte en l'entrega o realització dels
treballs.

Material necessari
Prendre apunts a classe.
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Presentació dels mòduls
CFGS Arts Aplicades a l’Escultura.
Segon curs.
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Primer curs

FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.
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Història de la cultura i de les arts aplicades.
Es farà una història de l’escultura al llarg del curs mitjançant la realització de treballs individuals i en grup que
s’exposaran públicament.
Resultats d’aprenentatge

Es diferenciaran els aspectes que caracteritzen les grans etapes de la història cultural de la
humanitat.
S’associarà el progrés de les civilitzacions amb els avenços artístics.
Es reconeixeran els trets bàsics dels estils artístics.
Es situaran els períodes artístics més significatius en el seu context històric.
Es relacionaran els factors històrics, culturals i econòmics amb l'art.
S’analitzarà el transcurs de la història de l'escultura amb relació amb el d'altres matèries.
Es vincularà la pràctica actual a les manifestacions històriques.
Es desenvoluparan la sensibilitat estètica.
Continguts
Unitat Formativa 1. Concepte de cultura, art, art aplicada, objecte artesanal i disseny.
Terminologia bàsica. L'art i les arts aplicades de l'escultura en la prehistòria. El món antic: Grècia i Roma.
Unitat Formativa 2. L'edat mitjana europea. L'edat mitjana europea. L'estètica del Renaixement.
L'ornamentació del Barroc.
Unitat Formativa 3. El Neoclassicisme i el Romanticisme. El Modernisme i el Noucentisme. L'era dels "ismes"
Unitat Formativa 4. L'estètica contemporània.

Avaluació i recuperació
L'avaluació final serà el resultat de totes les activitats que s'han de dur a terme de manera continuada al llarg del curs. Aquestes
estan pensades per donar compte de les múltiple facetes de l'aprenentatge i per recollir les diverses capacitats de l'alumnat. A
l'inici de la matèria se l'informa dels criteris amb que s'avaluarà perquè les tingui en compte en l'entrega o realització dels
treballs.

Material necessari
Prendre apunts a classe.
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FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.
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MATERIALS I TECNOLOGIA
Durant el llarg del curs es treballarà:
la Classificació general dels materials. Propietats generals i específiques.
Les Magnituds, unitats, sistemes de mesura i proves d'assaig. Magnituds, unitats, sistemes de mesura i proves d’assaig. Els
Procediments de càlcul de dimensions, de masses, i econòmics que propiciïn l'optimització del material i dels recursos
tecnològics, associats amb la realització dels projectes escultòrics i ornamentals.
Els Guixos, escaioles i calç. Materials polimèrics Classificació, composició usos i propietats.
Els metalls. Estructura interna i composició. Classificació. Propietats. Aliatges fèrrics i no fèrrics d'ús escultòric. Processos
d'elaboració, transformació, i conformat dels metalls relacionats amb l'ús escultòric, ornamental i decoratiu .
Els Consolidants, adhesius, aglutinants, dissolvents i altres materials emprats com acabats. Propietats i característiques.
Els Procediments de càlcul de dimensions, de masses, i econòmics que propiciïn l'optimització del material i dels recursos
tecnològics, associats amb la realització dels projectes escultòrics i ornamentals.
Les Patologies dels materials i sistemes de protecció i conservació.
I els Riscos i mesures de seguretat i higiene relacionats amb els procediments escultòrics.

Resultats d’aprenentatge
1.

Comprèn els fonaments científics que expliquen les propietats generals dels materials, les seves magnituds i els seus
sistemes de mesures.

2.

Identifica les propietats dels materials específics, la seva classificació, i les condicions d'aplicabilitat en el camp de
l'escultura.

3.

Utilitza i segueix les especificacions de les eines, estris, maquinària i equips emprats en els processos de realització de
projectes escultòrics de caràcter aplicat o ornamental.

4.

Valora i considera el paper de la tecnologia per millorar i innovar en l'ús de materials, eines i equips en els processos
associats a les tècniques específiques d'aquest sector artístic.

5.

Ha adquirit els coneixements tècnics necessaris per triar i optimitzar el material i els recursos energètics i tecnològics
emprats en els projectes escultòrics de caràcter aplicat o ornamental

6.

Identifica els riscos i segueix les mesures de seguretat i higiene relacionades

Continguts
UF 1: materials i recursos per a tècniques sostractives i additives
Durada: 3 ECTS
UF 2: materials i recursos per a tècniques de transició i de deformació
Durada: 3 ECTS
Avaluació i recuperació

2

CFGS/CFGM M
Primer curs

Sentén l’avaluació com un procés integral, en el qual es contempla diverses dimensions i vessants: l’anàlisi del procés
d’aprenentatge i d’ensenyament, l’anàlisi docent i el propi projecte curricular. Els criteris d’avaluació es sintetitzen en tres
punts.
1.

La valoració dels conceptes a través de memòries explicatives, on la imaginació, l’originalitat i la sensibilitat plàstica
esdevenen protagonistes. Avaluem la creativitat

2.

La valoració dels procediments mitjançant exercicis pràctics on es tenen en compte les habilitats i destreses
personals. Així valorem la professionalitat.

3.

La valoració de les actituds a través de la predisposició per a fer uns treballs ben fets, mantenir l’ordre i l’endreça dels
tallers, respectar les eines, assistir i ser puntuals a les classes. Avaluem el saber fer.

A partir d’aquests tres punts, l’avaluació és concebuda i es practica de manera individualitzada, integradora, qualitativa,
orientadora i contínua. Cada treball equival a un tant per cent del total.

RECUPERACIONS

Criteris de recuperació
Si no s’ha assumit els criteris d’avaluació d’alguna de les propostes realitzades al llarg del curs s’haurà de repetir o ampliar,
tenint en compte el que es demana i caldrà lliurar-ho un altre cop.

Material necessari
Durant el llarg del curs i segons les necessitats personals a l’hora de desenvolupar cada un dels projectes, s’adaptarà cada un
dels materials a cada projecte de manera personalitzada.
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FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.
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TALLER D’ACABATS i POLICROMATS
El color a l’Escultura està en funció de la matèria seleccionada i a les variacions produïdes per l’aplicació de ceres, colorants i
vernissos a les escultures de fusta i dels àcids i calor als metalls, entre d’altres.
Aquests acabats o pàtines, ressalten les característiques de la matèria, accentuant la profunditat de les àrees ombrejades,
il·luminant intensament les seccions on incideix la llum.
Els acabats en l’escultura es pot fer servir per aïllar cada part de l’obra, crear contrast, protegir-la d’elements externs, com
també utilitzar-la per una representació naturalista a l’escultura, entre d’altres.
Al llarg del curs, treballarem en format laboratori, descobrint i experimentant una sèrie de materials, tècniques i i acabats per
la realització final d’obres escultòriques i la seva restauració, les alteracions cromàtiques, els tractaments dels suports, els
tractaments de capes policromades, etc.
Resultats d’aprenentatge
1.

Planificació de l'obra de policromia. Anàlisi de processos. Fases de realització.

2.

Conceptes bàsics del color. Mescles, propietats i simbologia.

3.

Pigments i matèries primeres. Aglutinants i dissolvents.

4.

Imitacions, pintures, laques i vernissos. Cues.

5.

Tècniques tradicionals de policromia i daurat.

6.

Tècniques d'acabats policroms grassos, magres, l'alcohol i mixtos.

7.

Tècniques d'imitació de materials i pàtines.

8.

Tècniques decoratives ornamentals.

9.

Altres acabats: papers, tèxtils, plàstics, fibra de vidre. Ocultació dels sistemes de fixació entre elements: mecànics i
adhesius.

10. Mesures de seguretat, higiene i salut en el treball.
11. Cura del medi ambient. Eliminació de residus.
12. Criteris ergonòmics, funcionals, productius, de seguretat i higiene i mediambientals.
13. Organització de l'activitat professional

Continguts
Unitat Formativa 1. introducció a les tècniques bàsiques d’acabats policroms.
Durada: 3 ECTS
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Avaluació i recuperació
S’entén l’avaluació com un procés integral, en el qual es contempla diverses dimensions i vessants: l’anàlisi del procés
d’aprenentatge i d’ensenyament, l’anàlisi docent i el propi projecte curricular. Els criteris d’avaluació es sintetitzen en tres
punts.
4.

La valoració dels conceptes a través de memòries explicatives, on la imaginació, l’originalitat i la sensibilitat plàstica
esdevenen protagonistes. Avaluem la creativitat

5.

La valoració dels procediments mitjançant exercicis pràctics on es tenen en compte les habilitats i destreses
personals. Així valorem la professionalitat.

6.

La valoració de les actituds a través de la predisposició per a fer uns treballs ben fets, mantenir l’ordre i l’endreça dels
tallers, respectar les eines, assistir i ser puntuals a les classes. Avaluem el saber fer.

A partir d’aquests tres punts, l’avaluació és concebuda i es practica de manera individualitzada, integradora, qualitativa,
orientadora i contínua. Cada treball equival a un tant per cent del total.
RECUPERACIONS
-

Si no s’ha assumit els criteris d’avaluació d’alguna de les propostes realitzades al llarg del curs s’haurà de repetir o ampliar,
tenint en compte el que es demana i caldrà lliurar-ho un altre cop.

Material necessari
Durant el llarg del curs i segons les necessitats personals a l’hora de desenvolupar cada un dels projectes, s’adaptarà cada un
dels materials a cada projecte de manera personalitzada.
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PROJECTE INTEGRAT
El Projecte Final de CFGS té un caràcter global i integrador dels diferents coneixements i tècniques presents en el cicle formatiu.
La seva finalitat és demostrar l’assoliment i el domini, per part de l’alumne, dels coneixements, processos, tècniques i
capacitats exigibles per a l’exercici. I desenvolupament de l’activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell
cursat.
Durant el llarg del curs la matèria tractarà el projecte en tots els àmbits. Treballarem eines, recursos, dimensions, ... el procés
amb l’objectiu de dominar la pràctica de la realització de projectes propis o del món laboral.
Els objectius de la matèria són:
Ús i domini de l’instrument teòric i pràctic necessaris pel desenvolupament del projecte.
Planificació i estructuració del procés de treball.
Presentació i defensa pública del projecte davant d’una Comissió Avaluadora.

Resultats d’aprenentatge
1.

La creació d'obra original aplicada.

2.

La materialització del projecte fins a l'obtenció de l'obra acabada. Verificació del control de qualitat en les diferents
etapes.

3.

El procés projectual com a investigació: Anàlisi conceptual: la idea inicial, el raonament conceptual i la conclusió final.

4.

Mètode i fases d'un projecte. Condicionants. Especificacions. Documentació gràfica. Tècniques i normalització.
Pressupost.

5.

Anàlisi d'antecedents. Verificació de les fonts.

6.

Establiment de criteris per seleccionar: materials, tècnica i equips.

7.

La comunicació, presentació i defensa del projecte. Estructura de la memòria.

8.

Tecnologies de la informació i comunicació aplicades a la presentació del projecte.

9.

Argumentació de la proposta i avaluació el resultat final. Estructuració del discurs.
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Continguts
Unitat Formativa 1. UF 1: projecte integrat Durada: 10 ECTS
Avaluació i recuperació
AVALUACIÓ.
S’entén l’avaluació com un procés integral, en el qual es contempla diverses dimensions i vessants: l’anàlisi del procés
d’aprenentatge i d’ensenyament, l’anàlisi docent i el propi projecte curricular. Els criteris d’avaluació es sintetitzen en tres
punts.
7.

La valoració dels conceptes a través de memòries explicatives, on la imaginació, l’originalitat i la sensibilitat plàstica
esdevenen protagonistes. Avaluem la creativitat

8.

La valoració dels procediments mitjançant exercicis pràctics on es tenen en compte les habilitats i destreses
personals. Així valorem la professionalitat.

9.

La valoració de les actituds a través de la predisposició per a fer uns treballs ben fets, mantenir l’ordre i l’endreça dels
tallers, respectar les eines, assistir i ser puntuals a les classes. Avaluem el saber fer.

A partir d’aquests tres punts, l’avaluació és concebuda i es practica de manera individualitzada, integradora, qualitativa,
orientadora i contínua. Cada treball equival a un tant per cent del total.
RECUPERACIONS
-

Si no s’ha assumit els criteris d’avaluació d’alguna de les propostes realitzades al llarg del curs s’haurà de repetir o ampliar,
tenint en compte el que es demana i caldrà lliurar-ho un altre cop.

Material necessari
Durant el llarg del curs i segons les necessitats personals a l’hora de desenvolupar cada un dels projectes, s’adaptarà cada un
dels materials a cada projecte de manera personalitzada.
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FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.
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TALLER DE BUIDAT I EMMOTLLAT
Concepte i pràctica sobre els diferents tipus de motlles i els seus diferents usos i finalitats respecte las peça a reproduir.
Reflexió de la utilització dels motlles des de la vessant més tècnica, pràctica i d’ofici, fins a la vessant més artística i de material
d’experimentació.
Construir motlles rígids subjectes a les característiques de la forma que s’ha de reproduir i saber-los positivar.
Coneixement dels diferents tipus de motlles que existeixen
Polits i acabats del motlle. Conservació del mateix.
Eines i materials per a la construcció de motlles.
Es tracta d’una matèria on la major part dels conceptes s’adquireixen a partir d’ exercicis pràctics. Es realitzaran les activitats
pròpies de motlles, però també dels modelats per a la seva extracció.
Resultats d’aprenentatge
Identifica i valora les diferents tècniques de modelat i buidatge relacionades amb la fosa en bronze i analitzar les etapes i
procediments propis de cadascuna, i els materials, eines i útils corresponents als diferents moments del procés.
Selecciona la tècnica i els materials més adequats a les característiques tècniques, funcionals, artístiques i de producció d'un
projecte i materialitzar atenent les exigències de qualitat del producte acabat. Especialment en la tècnica del modelat en argila i
materials tous de modelat directe. Reconeix i identifica els materials actuals i tradicionals propis d'aquest taller estudiar el seu
comportament i possibilitats plàstiques i els tractaments tècnics que requereixen. Emmagatzema, conserva i prepara en
condicions òptimes d'utilització, els materials propis de la seva activitat. Identifica, manté i utilitza la maquinària i l'utillatge
específics. Selecciona la tècnica de modelat i buidatge més adequada a les característiques tècniques, funcionals i artístiques
d'una obra i dur a terme la reproducció de l'obra en el material adequat per a la posterior fosa en bronze, atenent a les
exigències de qualitat del producte acabat. Realitza des del coneixement, amb qualitat tècnica i estètica, els processos de
modelat i buidat de les obres artístiques, duent a terme els controls adequats en cada moment del procés. Organitza, planifica i
porta a terme les diferents fases que configuren el procés productiu, identificar els problemes que sorgeixen i solucionar-los en
funció de la necessària qualitat del producte acabat. Organitza el taller d'acord amb els requisits ergonòmics i funcionals de la
maquinària, les instal·lacions, l'espai i l'usuari, tenint en compte les normatives que regulen l'activitat laboral i la seguretat i
higiene en el treball.
Continguts
Planificació de reproduccions d'obres artístiques per a la seva posterior reproducció. Anàlisi dels processos. Fases de
realització. Materials per al modelat i buidatge de motlle perdut. Tipus i característiques. Fang, cera, pasta de modelar,
massilles, plastilina. El guix, manipulació, enduriment i assecat. Eines i útils per modelat i buidatge. Tipus, característiques i ús.
Tècniques i processos de reproducció de models amb la tècnica del motlle perdut amb guix. Les capes, pigmentació de la
primera capa, el partaix, la “sortida” del motlle. Motlles rígids i flexibles. Organització de l'activitat professional d'un taller.
Criteris ergonòmics, funcionals, productius, de seguretat i higiene i mediambientals

Unitat de programació 1. El modelat i motlle perdut.
Unitat de programació 2. Motlles recuperables flexibles
Unitat de programació 3. Positivats i acabats polícroms
Unitat de programació 4. Encofrats i contenidors
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Avaluació i recuperació
L’avaluació té dues parts:
Una part d’avaluació contínua , que comprèn els aspectes més empírics de la unitat didàctica.
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Una altra part de l’avaluació, la no continua, comprèn la descripció dels blocs temàtics treballats al taller i que es presentaran
de forma gràfica, fotogràfica o en espai web ( bloc, web taller ). Aquest dos apartats seran avaluats independentment però per
a superar la matèria s’han d’haver aprovat o presentat les dues parts.
La matèria no quedarà aprovada si no es supera un mínim de tècnica i comprensió exigibles al nivell de CFGSE.( Cicle Formatiu
de Grau Superior d’Escultura)
Els treballs teòrics o dossiers han de tenir un disseny i un contingut acurat. Exempt de faltes d’ortografia en tota la seva
extensió. En el cas d’haver faltes d’ortografia, es retornarà el treball per ser corregit i es tornarà a presentar ortogràficament
correcte.
En cas de no presentar o superar els mínim exigits de la matèria treballada a les unitats didàctiques, per recuperar la matèria
s’haurà de presentar a final de curs ¾ parts dels exercicis programats.
Material necessari
Segons el professor indiqui per als exercicis i al inici de curs. Els tallers disposen de material i eines bàsiques, però aquelles que
són d’ús personal de protecció les haurà de portar cadascú.
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Presentació dels mòduls
CFGS Tècniques Escultòriques
BUIDAT I EMMOTLLAT
Segon curs
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FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.

6

CFGS/CFGM M
Segon curs

NOM DEL MÒDUL
Resultats d’aprenentatge
Resultats d’aprenentatge Identifica i valora les diferents tècniques de modelat i buidatge relacionades amb la fosa en bronze i
analitzar les etapes i procediments propis de cadascuna, i els materials, eines i útils corresponents als diferents moments del
procés.
Selecciona la tècnica i els materials més adequats a les característiques tècniques, funcionals, artístiques i de producció d'un
projecte i materialitzar atenent les exigències de qualitat del producte acabat. Especialment en la tècnica del modelat en argila i
materials tous de modelat directe. Reconeix i identifica els materials actuals i tradicionals propis d'aquest taller estudiar el seu
comportament i possibilitats plàstiques i els tractaments tècnics que requereixen. Emmagatzema, conserva i prepara en
condicions òptimes d'utilització, els materials propis de la seva activitat. Identifica, manté i utilitza la maquinària i l'utillatge
específics. Selecciona la tècnica de modelat i buidatge més adequada a les característiques tècniques, funcionals i artístiques
d'una obra i dur a terme la reproducció de l'obra en el material adequat per a la posterior fosa en bronze, atenent a les
exigències de qualitat del producte acabat. Realitza des del coneixement, amb qualitat tècnica i estètica, els processos de
modelat i buidat de les obres artístiques, duent a terme els controls adequats en cada moment del procés. Organitza, planifica i
porta a terme les diferents fases que configuren el procés productiu, identificar els problemes que sorgeixen i solucionar-los en
funció de la necessària qualitat del producte acabat. Organitza el taller d'acord amb els requisits ergonòmics i funcionals de la
maquinària, les instal·lacions, l'espai i l'usuari, tenint en compte les normatives que regulen l'activitat laboral i la seguretat i
higiene en el treball.
Continguts
Planificació de reproduccions d'obres artístiques per a la seva posterior reproducció. Anàlisi dels processos. Fases de
realització. Materials per al modelat i buidatge de motlle perdut. Tipus i característiques. Fang, cera, pasta de modelar,
massilles, plastilina. El guix, manipulació, enduriment i assecat. Eines i útils per modelat i buidatge. Tipus, característiques i ús.
Tècniques i processos de reproducció de models amb la tècnica del motlle perdut amb guix. Les capes, pigmentació de la
primera capa, el partaix, la “sortida” del motlle. Motlles rígids i flexibles. Organització de l'activitat professional d'un taller.
Criteris ergonòmics, funcionals, productius, de seguretat i higiene i mediambientals
Unitat de programació 5. Motlles recuperables a peces
Unitat de programació 6. Motlles flexibles, oclusió i laminat.
Unitat de programació 7. Motlles del natural.
...
Avaluació i recuperació
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Criteris d’avaluació Classifica les tècniques de modelat i buidatge relacionades amb la fosa en bronze d'una obra artística,
descrivint les etapes i procediments propis de cadascuna, indicant els materials, estris i eines corresponents a cada moment del
procés. Reconeix les tècniques de modelat i emmotllat emprades per artistes escultors. Selecciona la tècnica de modelat i
buidatge més adequada a les característiques tècniques, funcionals i artístiques d'una obra, atenent a les exigències de qualitat
del producte acabat. Realitza des del coneixement, amb qualitat tècnica i estètica els processos de modelat i buidat de les obres
artístiques, duent a terme els controls adequats en cada moment del procés. Desenvolupa i planifica el procés de modelat i
buidatge d'una obra artística, identificant els problemes que sorgeixin i donant-los solució. Realitza les tasques d'organització
del taller complint les mesures preventives i les normes que regulen l'activitat laboral i de seguretat i higiene en el treball,
d'acord amb els requisits mediambientals, ergonòmics i funcionals. Assisteix amb regularitat i puntualitat a les sessions
presencials, mantenint una actitud activa, participativa i amb resultats eficients. Està atent a les indicacions del professor i
segueix acuradament el procés de treball, prenent nota de les correccions i actua en conseqüència.
L’avaluació té dues parts:
Una part d’avaluació contínua , que comprèn els aspectes més empírics de la unitat didàctica.
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Una altra part de l’avaluació, la no continua, comprèn la descripció dels blocs temàtics treballats al taller i que es presentaran
de forma gràfica, fotogràfica o en espai web ( bloc, web taller ). Aquest dos apartats seran avaluats independentment però per
a superar la matèria s’han d’haver aprovat o presentat les dues parts.
La matèria no quedarà aprovada si no es supera un mínim de tècnica i comprensió exigibles al nivell de CFGSE.( Cicle Formatiu
de Grau Superior d’Escultura)
Els treballs teòrics o dossiers han de tenir un disseny i un contingut acurat. Exempt de faltes d’ortografia en tota la seva
extensió. En el cas d’haver faltes d’ortografia, es retornarà el treball per ser corregit i es tornarà a presentar ortogràficament
correcte.
En cas de no presentar o superar els mínim exigits de la matèria treballada a les unitats didàctiques, per recuperar la matèria
s’haurà de presentar a final de curs ¾ parts dels exercicis programats.
Material necessari
Segons el professor indiqui per als exercicis i al inici de curs. Els tallers disposen de material i eines bàsiques, però aquelles que
són d’ús personal de protecció les haurà de portar cadascú.
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FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.
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TALLA ARTÍSTICA DE PEDRA
El taller de TALLA ARTÍSTICA DE PEDRA es desenvolupa en una unitats didàctiques al llarg de sis setmanes de treball de taller. Al
primer curs l'alumne s'inicia tan en els conceptes com en els procediments bàsics de la tècnica i del material de pedra.
Resultats d’aprenentatge
L’objectiu d’aquest exercicis, és familiaritzar-se amb les eines que treballarem i també amb la matèria.
Entendre el concepte de sostracció.
Els resultats obtinguts, no seran l’objectiu final, sinó serà el suport o el camí per a fer un aprenentatge de la tècnica de talla.
Reflexió de la utilització dels materials i les eines des de la vessant més tècnica, pràctica i d’ofici, fins a la vesant més artística .
Polits i acabats del la PEDRA.
Us correctament les eines i els materials .
Treballar la matèria a partir d’ exercicis pràctics.
Continguts
Unitat de programació 1. Planificació i processos d’obres escultòriques en pedra
Avaluació i recuperació
L’avaluació té dues parts:
Una part d’avaluació contínua , que compren els aspectes més empírics de la unitat didàctica.
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Una altre part de l’avaluació, la no continua, compren la descripció dels blocs temàtics treballats al taller i que es presentaran
de forma gràfica, fotogràfica o en espai web ( bloc, web taller ).
Aquest dos apartats seran avaluats independentment però per a superar la matèria s’han d’haver aprovat o presentat les dues
parts.
La matèria no quedarà aprovada si no es supera un mínim de tècnica i comprensió exigibles al nivell de CFGSE.( Cicle,
Formatiu,Grau, Superior d’Escultura)
Els treballs teòric han de tenir un disseny i un contingut acurat. Exempt de faltes d’ortografia en tota la seva extensió. En el cas
d’haver faltes d’ortografia, es retornarà el treball per ser-ne corregit i es tornarà a presentar ortogràficament correcte.
Material necessari
Segons el professor indiqui per als exercicis i al inici de curs. Els tallers disposen de material i eines bàsiques, però aquelles que
són d’ús personal de protecció les haurà de portar cadascú.
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CFGS Tècniques Escultòriques
TALLA ARTÍSTICA DE PEDRA
Segon curs
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FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.
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TALLA ARTÍSTICA DE PEDRA
El taller de TALLA ARTÍSTICA DE PEDRA es desenvolupa en una unitats didàctiques al llarg de sis setmanes de treball de taller. Al
primer curs l'alumne s'inicia tan en els conceptes com en els procediments bàsics de la tècnica i del material de pedra.
Resultats d’aprenentatge
L’objectiu d’aquest exercicis, és familiaritzar-se amb les eines que treballarem i també amb la matèria.
Entendre el concepte de sostracció.
Els resultats obtinguts, no seran l’objectiu final, sinó serà el suport o el camí per a fer un aprenentatge de la tècnica de talla.
Reflexió de la utilització dels materials i les eines des de la vessant més tècnica, pràctica i d’ofici, fins a la vesant més artística .
Polits i acabats del la PEDRA.
Us correctament les eines i els materials .
Treballar la matèria a partir d’ exercicis pràctics.
Continguts
Unitat de programació 2. Aplicació tècnica i realització d’obres i projectes escultòrics en pedra.
Avaluació i recuperació
L’avaluació té dues parts:
Una part d’avaluació contínua , que compren els aspectes més empírics de la unitat didàctica.
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Una altre part de l’avaluació, la no continua, compren la descripció dels blocs temàtics treballats al taller i que es presentaran
de forma gràfica, fotogràfica o en espai web ( bloc, web taller ).
Aquest dos apartats seran avaluats independentment però per a superar la matèria s’han d’haver aprovat o presentat les dues
parts.
La matèria no quedarà aprovada si no es supera un mínim de tècnica i comprensió exigibles al nivell de CFGSE.( Cicle,
Formatiu,Grau, Superior d’Escultura)
Els treballs teòric han de tenir un disseny i un contingut acurat. Exempt de faltes d’ortografia en tota la seva extensió. En el cas
d’haver faltes d’ortografia, es retornaré el treball per ser-ne corregit i es tornarà a presentar ortogràficament correcte.
Material necessari
Segons el professor indiqui per als exercicis i al inici de curs. Els tallers disposen de material i eines bàsiques, però aquelles que
són d’ús personal de protecció les haurà de portar cadascú.
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Guia del curs
Sessions de tres hores. Amb l’excepció de la 1 del primer quadrimestre
Primer quadrimestre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Introducció. Presentació (0’5 sessions)
Talla artística de fusta i la còpia per punts. Les eines.
Esbossos i concreció d’idea
Esbossos i concreció d’idea
Preparació del model
Preparació del model
Preparació del material i procés d’encolat2

Lliurament activitats 3 a 7

Segon quadrimestre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Còpia per punts. Situació de la creu
Còpia per punts. Punts principals
Còpia per punts. Triangulació
Còpia per punts. Punts de concreció
Còpia per punts.
Còpia per punts.
Còpia per punts. Acabats
Còpia per punts. Acabats

Sortida quadrimestral

Lliurament de l’activitat

CFGS MM
Taller de talla artística de fusta 2

DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL

Breu descripció dels objectius de la matèria i la metodologia.
ACTIVITATS I EXÀMENS

Tipus d’activitats que es realitzaran
LLIURAMENT DELS TREBALLS

Normes de lliurament de treballs
AVALUACIÓ

Criteris d’avaluació
Valoració de l’expressió oral i escrita i la presentació.
Si un treball conté una mitjana de cinc faltes gramaticals per pàgina o més, serà retornat i l’alumne l’haurà de
corregir i tornar a lliurar. Es descomptarà entre un i dos punts de la nota final del treball. En cas que el nombre
d’errors no superi la mitjana de cinc per pàgina, es descomptarà 0’1 punts per cada falta fins a un màxim de 2 punts.
El mateix procediment per a les faltes gramaticals se seguirà en les qüestions de redacció i presentació formal del
treball.
RECUPERACIONS

Criteris de recuperació

CFGS MM
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Activitat 1. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 1. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 2. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs
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Nom del mòdul

Activitat 2. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 3. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 3. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 4. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 4. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 5. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 5. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 6. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs

CFGM/CFGS MM
Nom del mòdul

Activitat 6. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

CFGS MM
Taller de talla artística de fusta I

Guia del curs
Sessions de tres hores. Amb l’excepció de la 1 del primer quadrimestre
Primer quadrimestre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Introducció. Presentació (0’5 sessions)
Reconeixement i classificació de fustes.
Esmolat d’eines
Esmolat d’eines
Experimentació amb materials llenyosos. Manipulació
Experimentació amb materials llenyosos. Ordenació
Experimentació amb materials llenyosos. Conceptualització
Fabricació d’una eina de tall. Col·laboració amb taller de forja
Fabricació d’una eina de tall. Col·laboració amb taller de forja
Fabricació d’una eina de tall. Col·laboració amb taller de forja
Fabricació d’una eina de tall. Col·laboració amb taller de forja
L’ornament geomètric. La textura. Esbossos
L’ornament geomètric. La textura. Experimentació
L’ornament geomètric. La textura. Creació
L’ornament geomètric. La textura. Creació
Tècniques constructives. Introducció als encaixos.
Esbossos i concreció, idees i processos.
Esbossos i concreció, idees i processos.
Aplicació de tipus d’encaixos. Joc per mainada / ciutats invisibles
Aplicació de tipus d’encaixos. Joc per mainada / ciutats invisibles
Aplicació de tipus d’encaixos. Joc per mainada / ciutats invisibles
Aplicació de tipus d’encaixos. Joc per mainada / ciutats invisibles
Aplicació de tipus d’encaixos. Joc per mainada / ciutats invisibles
Sortida quadrimestral
Sortida quadrimestral

Pràctiques durant el curs/avaluació «in situ»

Lliurament activitats 5,6,7

Lliurament activitats 8,9,10,11

Lliurament activitats12, 13, 14, 15

Lliurament activitats 16 a 23

Segon quadrimestre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Porcés de vogir i contra-vogir a carreg de’n Pep Ricart
Proposta de pom de porta. Concreció de formes, esbossos dibuix
Concreció d’estratègies i processos, maquetes amb porex i fil calent
Concreció d’estratègies i processos, maquetes amb porex i fil calent
Traspassar prototip a fusta. Variacions tècniques
Traspassar prototip a fusta.
Traspassar prototip a fusta.
Traspassar prototip a fusta. Acabats
Procés d’encolat
Procés d’encolat
Procés d’encolat
El xerrac. Característiques i esmolat. L’entrescador
Esbossos. Concreció de forma
Esbossos. Concreció de forma
Talla en relleu. La direcció de la veta
Talla en relleu.
Talla en relleu.
Talla en relleu.
Talla en relleu.
Talla en relleu.
Talla en relleu. Dossier creatiu i tècnic
Talla en relleu. Dossier creatiu i tècnic
Sortida quadrimestral

Lliurament d’activitats 2 a 8

Lliurament d’activitats 9 a 22

CFGS MM
Taller de talla artística de fusta I

DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL

Breu descripció dels objectius de la matèria i la metodologia.
ACTIVITATS I EXÀMENS

Tipus d’activitats que es realitzaran
LLIURAMENT DELS TREBALLS

Normes de lliurament de treballs
AVALUACIÓ

Criteris d’avaluació
Valoració de l’expressió oral i escrita i la presentació.
Si un treball conté una mitjana de cinc faltes gramaticals per pàgina o més, serà retornat i l’alumne l’haurà de
corregir i tornar a lliurar. Es descomptarà entre un i dos punts de la nota final del treball. En cas que el nombre
d’errors no superi la mitjana de cinc per pàgina, es descomptarà 0’1 punts per cada falta fins a un màxim de 2 punts.
El mateix procediment per a les faltes gramaticals se seguirà en les qüestions de redacció i presentació formal del
treball.
RECUPERACIONS

Criteris de recuperació

CFGS MM
Taller de talla artística de fusta I

Activitat 1. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 1. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 2. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 2. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 3. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 3. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 4. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 4. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 5. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 5. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

CFGS/CFGM MM
Nom del mòdul

Activitat 6. Nom del l’activitat
Data de lliurament: 00 de
Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge
Resultat d’aprenentatge 1
Resultat d’aprenentatge 2
...

Avaluació
Valoració de l’exercici en el conjunt de la unitat/trimestre/global del curs

CFGM/CFGS MM
Nom del mòdul

Activitat 6. Nom del l’activitat
CRITERIS DE CORRECCIÓ
Contingut del treball
Resultats d’aprenentatge

Criteris de correcció

Valoració

Resultat d’aprenentatge 1

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 2

%
%
%

%

Resultat d’aprenentatge 3

%
%
%

%

Presentació
Criteris de correcció
Falta de correcció en l’expressió oral i escrita
Aspectes formals deficients

Valoració
fins a -20%
fins a -10%

fins a -30%

Presentació dels mòduls
CFGS de Tècniques Escultòriques
Segon curs

CFGS TÈCNIQUES ESCULTÒRIQUES
Segon curs

FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.

CFGS TÈCNIQUES ESCULTÒRIQUES
Segon curs

TALLER DE METALLS A ESCULTURA
El segon curs l'alumne treballa en diferents tècniques avançades de metalls, encaminats a la professionalització. Aquesta
organització pretén formar professionals coneixedors de diferents tècniques de treball dels metalls en l'àmbit artístic.
El taller de metalls es desenvolupa en dues unitats formatives al llarg de dos cursos. Al segon curs desenvolupa processos
avançats propis de l'escultura en ferro forjat.
Resultats d'aprenentatge
- Conèixer i aprendre les tècniques bàsiques de la fosa artística.
- Establir les característiques i les possibilitats expressives de la fosa artística.
- Planificar els processos de treball i els materials a utilitzar: tècnica i economia
- Saber elegir els motlles, els materials, les tècniques bàsiques, l'economia de recursos
i les eines més indicades per a realitzar una peça de fosa artística.
- Usar correctament, en la preparació d'una memòria explicativa d'un projecte, el lèxic de l'especialitat.
- Tractar de manera adequada les eines i les instal·lacions.
- Ser capaç d'utilitzar adequadament els equips de protecció personal i col·lectiva.
Continguts
UF2. Tècniques tradicionals: la forja 99 hores
Avaluació i recuperació
L'avaluació del cicle de fosa artística s'organitza en dos quadrimestres. Es realitzarà varis exercicis de taller a partir del treball de
projecció realitzat prèviament. Caldrà presentar una memòria i la presentació pública dels exercicis realitzats.
La nota final de la unitat didàctica serà la mitjana entre:
- Conceptes (33%): mitja entre els exercicis presentats a classe (16,5%) i el dossier i presentació pública del projecte.
- Procediments (33%): mitja entre els exercicis de taller (16,5%) i valoració tècnica i artística de la peça acabada (16,5 %).
- Actituds (33%): mitja entre l'assistència i puntualitat durant la unitat didàctica (16,5%) i l'actitud a classe: autonomia, hàbits
d'ordre i endreça, protecció personal, receptivitat, capacitat de cooperació i interès (16,5%).
En cas de què la mitja de les unitats no permeti aprovar la matèria; l'alumne té la possibilitat d'entregar a final de curs,
novament totes les memòries i peces, sempre i quan l'assistència a classe hagi estat regular. En cas que acabada la segona
avaluació l'alumne no hagi assolit els objectius programats ni presentats els treballs corresponents, haurà d'esperar el curs
següent per tornar a ser avaluat.
Material Necessari
El material necessari per a cursar aquest mòdul és l'equipament de protecció personal individual: mono de treball de cotó,
guants de pell, botes de seguretat, ulleres de protecció i orelleres. Així com flexòmetre i peu de rei. El taller de l'Escola a través
de l'Associació d'Alumnes es compra el material metàl·lic de treball del taller. En el cas que l'alumne es vulgui quedar la peça o
peces que ha realitzat durant el curs utilitzant aquest material haurà d'abonar el cost dels materials al responsable del taller, en
cas contrari

Presentació dels mòduls
CFGS de Tècniques Escultòriques
Primer curs

CFGS TÈCNIQUES ESCULTÒRIQUES
Primer curs

FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si
un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics del mòdul corresponent.

CFGS TÈCNIQUES ESCULTÒRIQUES
Primer curs

TALLER DE METALLS A ESCULTURA
El primer curs comú de taller proporcionarà a l'alumne les nocions bàsiques de les tècniques dels metalls, per poder aplicar al
segon curs en diferents tècniques avançades de metalls, encaminats a la professionalització. Aquesta organització pretén
formar professionals coneixedors de diferents tècniques de treball dels metalls en l'àmbit artístic.
El taller de metalls es desenvolupa en dues unitats formatives al llarg de dos cursos. Al primer curs l'alumne s'inicia tan en els
conceptes com en els procediments bàsics de treball dels metalls.
Resultats d'aprenentatge
- Conèixer i aprendre les tècniques bàsiques de la forja artística.
- Establir les característiques i les possibilitats expressives de la forja artística.
- Planificar els processos de treball i els materials a utilitzar: tècnica i economia
- Saber elegir els materials, les tècniques bàsiques, l'economia de recursos
i les eines més indicades per a realitzar una peça de forja artística.
- Usar correctament, en la preparació d'una memòria explicativa d'un projecte, el lèxic de l'especialitat.
- Tractar de manera adequada les eines i les instal·lacions.
- Ser capaç d'utilitzar adequadament els equips de protecció personal i col·lectiva.
Continguts
UF1. Tècniques constructives bàsiques en metall: metal·listeria 99 hores
Avaluació i recuperació
L'avaluació del mòdul de taller de metalls s'organitza en dos quadrimestres. Es realitzarà varis exercicis de taller a partir del
treball de projecció realitzat prèviament. Caldrà presentar una memòria i la presentació pública dels exercicis realitzats.
La nota final de la unitat didàctica serà la mitjana entre:
- Conceptes (33%): mitja entre els exercicis presentats a classe (16,5%) i el dossier i presentació pública del projecte.
- Procediments (33%): mitja entre els exercicis de taller (16,5%) i valoració tècnica i artística de la peça acabada (16,5 %).
- Actituds (33%): mitja entre l'assistència i puntualitat durant la unitat didàctica (16,5%) i l'actitud a classe: autonomia, hàbits
d'ordre i endreça, protecció personal, receptivitat, capacitat de cooperació i interès (16,5%).
En cas de què la mitja de les unitats no permeti aprovar la matèria; l'alumne té la possibilitat d'entregar a final de curs,
novament totes les memòries i peces, sempre i quan l'assistència a classe hagi estat regular. En cas que acabada la segona
avaluació l'alumne no hagi assolit els objectius programats ni presentats els treballs corresponents, haurà d'esperar el curs
següent per tornar a ser avaluat.
Material Necessari
El material necessari per a cursar aquest mòdul és l'equipament de protecció personal individual: mono de treball de cotó,
guants de pell, botes de seguretat, ulleres de protecció i orelleres. Així com flexòmetre i peu de rei. El taller de l'Escola a través
de l'Associació d'Alumnes es compra el material metàl·lic de treball del taller. En el cas que l'alumne es vulgui quedar la peça o
peces que ha realitzat durant el curs utilitzant aquest material haurà d'abonar el cost dels materials al responsable del taller, en
cas contrari les peces quedaran en els contenidors selectius de rebuig i l'alumne no haurà d'abonar aquest cost.
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FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La
programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint
en compte aquest principi.
Justificants
-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En
qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit.

-

-No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

-

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i els dossiers sense faltes gramaticals o
ortogràfiques.

-

Les altres característiques de presentació es donaran per cadascun dels exercicis.

-

Si un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics donats.
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PROJECTES
La matèria de projectes al Cicle Superior d ‘ Escultura contribueix a establir les bases del llenguatge tridimensional perquè
l'alumne/a expressi amb l'ús del llenguatge volumètric el desenvolupament d’ un projecte que aquest any
dedicarem al estudi da la mà. Aquest projecte ha de servir-li per assimilar altres matèries del currículum.

Resultats d’aprenentatge
Els objectius generals que plantegem aconseguir al llarg del curs en l'assignatura de Projectes són:
1. Desenvolupar en l'alumnat la seva sensibilitat espacial i la capacitat de creació en tres dimensions
2. Dotar a l'alumnat d'elements teòrics i conceptuals relacionats amb l'espai i la forma.
3. Desenvolupar l'esperit analític i la visió sintètica.
4 .Emprar el concepte espacial, a través de procediments, materials i tècniques adients.
5. Desenvolupar la capacitat d'organització d'un procés creatiu, des de la idea fins a la seva resolució final, en la matèria
definitiva que correspongui en cada cas.
6. Fomentar el desenvolupament de la creativitat i la sensibilitat, dotant a l'alumnat d'una base tècnica que li permet aplicar les
idees pròpies en un llenguatge tridimensional organitzat.
7 .Proporcionar a l'alumnat una visió de l'activitat artística com un mitjà amb el qual establir un diàleg creatiu amb l'entorn físic,
amb si mateix i amb l'entorn cultural i social, utilitzant el llenguatge universal de la forma.

Continguts
Unitat Formativa 1. Introducció a la metodologia projectual.
Unitat Formativa 2.Anàlisi, planificació i desenvolupament del concepte dins del marc d’un projecte escultòric.
Unitat Formativa 3. Execució de projectes comuns i un de propi
Unitat Formativa 4.Presentació oral i escrita de projecte realitzat
Avaluació
Tenint en compte que es tracta d’un a matèria que pretén que l’alumne assoleixi informació i adquireixi coneixement sobre un
tema proposat, aquest any “La Mà” i “El Tors” les activitats d’avaluació es faran a partir del desenvolupament de les diverses
fases del projecte i en la metodologia aplicada en la presentació de memòries escrites dels procés personal.
Es valorarà la capacitat crítica i reflexiva juntament amb una actitud oberta, dialogant i creativa davant les noves situacions del
fet artístic.
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-

S’avaluarà la correcta utilització del sistema de gestió i anàlisi, l’organització i l’argumentació al llarg de tot el procés
projectual. L’exposició de les pròpies idees dins del desenvolupament d’un projecte per tal de realitzar un obra i dins de
les propostes que es faran de projectes compartits.
-

Es pretén qualificar els resultats dels alumnes, sinó valorar i argumentar la tasca que estan desenvolupant i els resultats

que aquesta produeix .
-

Es valorarà el grau d’assoliment dels objectius establerts a cada proposta, així com l’actitud i la pròpia evolució de

l’alumne en el grau d’exigència i constància durant el treball.
- Al llarg d’un seguit de propostes d’aprenentatge, l’alumne ha d’arribar al domini de tècniques i seguretat en l’ús de
recursos espaials propis.

-

Els treballs teòric han de tenir un disseny i un contingut acurat. Exempt de faltes d’ortografia en tota la seva extensió.
El promig de les notes corresponents als procés dels treballs fets al llarg del curs (60%).
El Procés personal, l’aprenentatge i l’actitud
(20%) .
Presentació oral i dossier
(20%).

- La no assistència al 20 % de les sessions, suposa la pèrdua del dret de l’avaluació continua.

Recuperació

-

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i els dossiers sense faltes gramaticals o
ortogràfiques.

-

Les altres característiques de presentació es donaran per cadascun dels exercicis.

-

Si un treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris
específics donats.
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FALTES D’ASSISTÈNCIA

Els estudis impartits a l’escola d’art són presencials; això vol dir que és necessària l’assistència per tal d’avaluar conceptes com
ara el procés d’aprenentatge, els recursos procedimentals o l’aprofitament i la gestió del temps per part de l’alumnat. La programació i els criteris d’avaluació dels diferents mòduls, matèries i assignatures impartits al centre es desenvolupen tenint en
compte aquest principi.

Justificants

-

Les absències per malaltia hauran de ser comunicades a primera hora del matí (preferiblement) o al llarg de la mateixa. La
justificació per malaltia en un dia qualsevol val per a totes les matèries impartides aquell dia.

-

Les absències previstes degudes a convocatòries oficials, visites mèdiques... caldrà comunicar-les amb antelació. En qualsevol cas, caldrà lliurar un justificant oficial emès pel centre visitat amb especificació de les hores d’estada.

-

En el cas d’exàmens i de lliurament de treballs, les absències per malaltia hauran de comunicar-se abans de l’hora d’inici de
la prova o d’entrega i l’alumne haurà de dur, un cop reincorporat, un justificant de la visita mèdica emès pel facultatiu que
l’hagi assistit. No serà suficient cap justificant emès per cap familiar ni pel propi alumne en cas de ser major d’edat.

CRITERIS DE PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de lliurar sempre en la data establerta, degudament presentats i sense faltes gramaticals o ortogràfiques. Si un
treball no compleix aquests requisits mínims es considerarà no presentat i haurà de ser recuperat seguint els criteris específics
del mòdul corresponent.
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PRESENTACIONS DE PROJECTES
L’assignatura de Presentacions de Projectes pretén dotar als estudiants de les competències relacionades amb l’ús d’eines i
mitjans específics en l’especialitat de fotografia i mitjans audiovisuals per tal d’adquirir més recursos expressius, de
representació i comunicació, per poder-los aplicar posteriorment als seus projectes.
Els recursos per a la representació i comunicació d’idees i projectes de disciplines artístiques es basen en l’aprenentatge de
programes i d'eines de representació fotogràfica i videogràfica tant d'imatge fixa com en moviment de tractament d’imatges i
presentacions de vídeos i treballs interactius.
L’alumnat rebrà una base teòrica que ajudarà a contextualitzar l’aprenentatge i que es combinaran amb activitats pràctiques per
tal d’exemplificar la temàtica tractada en cada sessió.
Les activitats, que portarà a terme l’alumnat parteixen d’un aprenentatge instrumental d’eines i recursos, enfocat a un
aprenentatge basat en la resolució de problemes amb solucions diverses i criteris estètics i visuals.
Per tal d’experimentar amb els recursos seleccionats, l’alumnat haurà de realitzar diferents activitats en diferent grau de
dificultat.

Resultats d’aprenentatge
1.

Resol problemes d’expressió i comunicació amb els programes infogràfics, fotogràfics i videogràfics de l’especialitat.

2.

Relaciona la utilitat de cada programa, tècnica o recurs, la seva complementarietat entre ells i l’adequació en les seves
aplicacions dins el procés d’un projecte de disseny.

3.

Executa cada programa informàtic, tècnica o recurs audiovisual per aconseguir una resolució formal d’acord amb els
criteris establerts.

Avaluació

Continguts
Unitat Formativa 1. La imatge fotogràfica digital.
Unitat Formativa 2. El projecte fotogràfic personal.
Unitat Formativa 3. El vídeo digital.
Unitat Formativa 4. El projecte audiovisual.

Avaluació i recuperació
Es valora el compliment dels objectius generals i específics definits de cada activitat presentada.
Es valora la presentació acurada i el compliment de la data de lliurament dels exercicis.
Es tindrà en compte la metodologia i els procediments emprats.
Assistència obligatòria
Puntualitat
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Continguts: 50%
Procediments: 30%
Actituds, valors i normes: 20%
La puntuació de l’avaluació final s’estableix en xifres d’1 a 10. En cas de disconformitat dels alumnes, aquests tenen un procediment en virtut del qual poden tramitar les reclamacions.
Criteris de recuperació
S’haurà de repetir aquells exercicis on el criteri d’avaluació entengui que no estan a un nivell acceptable, en aquest cas es faran
d’immediat les modificacions oportunes. Si el treball continua suspès malgrat les esmenes es recuperarà abans de l’avaluació.
La no presentació d’un treball en la data establerta suposa una qualificació negativa

Material necessari
A l’aula s’utilitzarà un mètode actiu i expositiu. El desenvolupament de les sessions partirà d’una introducció teòrica de durada
variable en funció de la temàtica, que donarà pas a exercicis pràctics als quals els alumnes tenen el paper fonamental a través
de les seves aportacions basades en la seva formació i experiència. Així doncs, per cada unitat formativa hi haurà una primera
part introductòria i de desenvolupament conceptual i una segona part pràctica que farà aprofundir a l'alumne en els conceptes i
coneixements introduïts.
Es necessitarà d'una aula equipada amb projector i ordinadors més el material de càmeres de fotografia, de vídeo i
l'equipament informàtic adient.

4

