
                                                                                       

Fem una obra d’Art digital

[Wang Qingsong. "Requesting Buddha Series No. 1", 1999.]

Objectius 

En acabar la seqüència didàctica, l’alumne ha de ser capaç de realitzar  una versió i una obra
d’art digital, usant un editor d’imatges  i expressar mitjançant una lloança, crítica, poema...
el que ha significat o significa l’obra creada.

Descripció de la proposta 

Introducció a l’edició gràfica realitzant una obra d’art original o copia amb l’eina pinzell d’un
editor  gràfic,  cerca  per  internet  d’imatges,  així  com  desenvolupar  l’esma  artística  i  la
capacitat  crítica de l’alumnat. Es desenvoluparà treballant competències  bàsiques com el
tractament  de  la  informació  i  la  competència  digital;  artística  i  cultural;  comunicativa,
lingüística i audiovisual, així com l’autonomia i la iniciativa personal i sobre tot l’aprendre a
aprendre.
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Aspectes didàctics i metodològics 

Desenvolupament de l’activitat:

Experimentació prèvia.
L’alumnat ha de cercar obres d’art digital pel Internet i compartir les seves troballes tot
comentant la seva originalitat, qualitat i tècniques emprades. També haurà de cercar obres
d’art no digital de qualsevol època del seu gust o caprici.

Estructuració.
Havent escollit una obra d’art no digital cada alumne/a, i tenint present les noves tècniques i
processos  de treball  d’edició  d’imatge digital  observats  en la cerca d’obres  d’art  digital;
l’alumnat haurà de realitzar una versió digital contemporània d’una obra d’art no digital de
qualsevol època i sempre que pugui afins a les seves preferències estètiques.
Un cop finalitzada aquesta primera experiència individual es realitzarà un treball similar però
col·laboratiu en grups o grup-classe. Tots els membres del grup a partir d’una imatge nova en
blanc crearan i realitzaran, solapant i modificant les diferents parts, una obra d’interacció
conjunta original a la manera d’un “cadàver exquisit”.

Teorització.
Guia editor d’imatges
Hi ha autors cotitzats en aquesta especialitat?
L’obra d’art digital pot arribar a ser única?

Experimentació enriquida. 
L’alumnat després de les dues experiències, individual i col·lectiva, podrà realitzar la seva
pròpia obra d’art personal; així com els seus companys tindran que realitzar una lloança,
crítica, poema... que juntament amb l’obra formarà part d’un document que pot imprimir-se
o compartir-se en un visor de documents on-line. 

Recursos emprats 

• Programari d’edició d’imatge: Photoshop, Gimp,...
• PDI de l’aula
• PC o tablet
• Moodle i/o Núvol (Drive) COMPETIC 2
• Fitxes pedagògiques: COMPETIC 2.C5_Tractament de la informació gràfica.M1 fins M2
• Guia de l’alumnat per a la confecció de l’activitat
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Es treballa la competència la Competència C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i
de la imatge en moviment.

• Diferenciar imatge digital i imatge analògica
• Conceptes teòrics sobre què és una imatge (píxel, ppp, resolució, color...).
• Conèixer diferents bancs d’imatges que es troben en Internet.
• Aprendre a desar imatges d’Internet a l’ordinador.
• Emprar connexions USB per transmetre imatges entre dispositius.
• Enviar imatges per correu electrònic.
• Obrir i tancar el programari de tractament d’imatges.
• Obrir i tancar un document gràfic i una aplicació.
• Crear un nou document gràfic.
• Desar i recuperar un document gràfic.
• Identificar la barra d’eines.
• Identificar el menú d’opcions.
• Configurar dimensions, format i colors de les imatges.
• Crear formes bàsiques utilitzant un programa de tractament d’imatges.
• Convertir imatges fixes en diferents formats gràfics.
• Emprar eines avançades d’un editor d’imatges.
• Emprar eines de dibuix.
• Emprar filtres de transformació d’imatges.
• Definir motius de fons.
• Definir, anomenar, copiar i agrupar capes.
• Iniciar-se en la composició i experimentació de les diferents tipologies i mètodes de

composició gràfica.
• Imprimir imatges.
• Identificar una càmera digital com a medi de captació d’imatges.
• Emprar  la  càmera  digital,  conèixer  les  seves  parts  bàsiques  i  les  funcions  que

compleixen.  
• Conèixer el procediment a seguir per passar les imatges de la càmera a l’ordinador.
• Visualitzar  i  modificar  les  imatges  captades  emprant  les  eines  habituals  del

programari.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Activitat dirigida a l’alumnat de COMPETIC 2, per desenvolupar part de la competència C5.
Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

L’activitat ”Fem una obra d’art digital” es pot aplicar als mòduls de matemàtiques de GES 1
(Matemàtiques I) en funció dels coneixements TIC del professorat adaptant-la a un nivell més
bàsic de coneixements informàtics.   
També es podria utilitzar al mòdul de GES 2 “Història de la pintura moderna i contemporània”
i al mòdul de GES 1 o 2 “El còmic” per fomentar la creativitat i producció artística.

Documents adjunts

Guia de l’alumnat per a la confecció de l’activitat. Autoria Ivan Bolancer Turrillo

Autoria

Ivan Bolancer Turrillo. CFA SINGUERLÍN. Santa Coloma de Gramanet.
COMPETIC 2. C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
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