
Curs 2008-09 Codi :21957  Assignatura : Sistemes de Representació (perspectiva com a dibuix)  

Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre d’Educació Infantil Mestre d'Educació Primària. Optativa, 2n semestre, 1r cur, 4 crèdits (3,5 ECTS).  

Departament: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal 
Professors: Gemma París i Emília Verger. 

1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura  
 - Conèixer la importància del dibuix com a instrument de comprensió i representació de la realitat 
tridimensional.  
 - Conèixer els diferents indicadors de profunditat i experimentar la seva aplicació artística.  
 - Experimentar i entendre les bases dels sistemes convencionals més utilitzats per representar l’espai i els  
 
cossos que l’ocupen: -Les representacions planes de l’espai: el sistema dièdric. -Les representacions perspectives: 

la percepció òptica de l’espai; la perspectiva cònica i  
la perspectiva axonomètrica.  

 - Adquirir autonomia i mostrar iniciativa i creativitat davant la diversitat de respostes a un mateix 
plantejament tot explorant les pròpies capacitats expressives, prenent com a referent diferents artistes.  
 - Reflexionar entorn la  vessant cultural, crítica, procedimental i didàctica de l’àrea, com a part integrant 
de la formació humana.    
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 

    Bloc 1-Teoria artística  
 - El dibuix com a representació de la realitat tridimensional. Realitat i convenció.  
 - Els indicadors de profunditat.  
 - Els sistemes de representació: dièdric, axonomètric i cònic.  
 - La representació de l’espai en la història de l’art: observació i reflexió sobre la percepció d’espais i 
cossos i la  seva representació plàstica.  
 Bloc 2- Pràctica artística  
 - Procediments i tècniques del dibuix com a representació de la tridimensionalitat,  tot expressant idees, 
emocions, sentiments.  
 
-Aplicació de diferents sistemes de representació de forma creativa i personal,  prenent com a referent diferents 
artistes de la història de l’art.  

Bloc 3- Didàctica  
- Relacionar el model d’ensenyament/aprenentatge de l’assignatura amb l’aplicació didàctica a les escoles 
d’infantil i primària.     

3. Avaluació  
Seguiment o avaluació formativa L’avaluació és continua, els treballs de taller s’avaluaran de forma continuada, 
al finalitzar cada tema. Decada exercici es valorarà el nivell de comprensió i adequació de la solució al problema 
proposat, lacapacitat de plasmar el treball amb el domini tècnic suficient i la creativitat.  A final de curs  
s’entregarà un dossier amb els continguts de l’assignatura i les reflexions pertinents. Es valorarà també l’actitud 
de l’alumne: assistència, participació a classe, reflexió, inventiva.   

4. Fonts d'informació bàsica  
El professor facilitarà material visual : catàlegs, fotografies, pòsters, treballs d’alumnes, vídeos, DVD, etc. com a 
referents relacionats amb els continguts de l’assignatura, i la següent bibliografia:)  
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