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BREU DESCRIPCIÓ DEL TALLER 
 

Aproximació al  dadaisme com a forma d’expressió artística que sorgeix  després de la 1ª guerra mundial i a les obres  artístiques de Hannah Höch per tal 
d’aportar una  valoració crítica de la seva obra i del moviment artístic. Els alumnes hauran de planificar els processos de producció pel que fa a la previsió de 
recursos, materials, moments de revisió i realitzar  obres dadaistes individuals emprant conceptes i materials relacionats amb el collage i segons les obres de 
Hannah Höch. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  



 

OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE O 

APRENENTATGES 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 INDICADORS  

ÀMBIT/ 
DIMENSIONS/COMPETÈNCIES 

 

En finalitzar la unitat 
didàctica o el projecte, 
els alumnes adquiriran 
o han adquirit els 
aprenentatges 
següents: 
 
 
 
 
 

En finalitzar la unitat didàctica 
o el projecte, sabrem o sabem 
que cada alumne ha adquirit 
aquest aprenentatge si és 
capaç de… 
 
 
 
 
 
 

En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix? 
 
 
 

Aquests criteris d’avaluació 
s’associen amb el següent àmbit i 
dimensió. 
 
 
 
 
 
 
 

Nivell Satisfactori 
 
 
 

Nivell de notabilitat 
 
 
 

Nivell d’excel·lència 
 
 
 

1 Què és el moviment 
artístic del dadaisme 
i en que consisteix? 

 Reconèixer el dadaisme com 
a forma d’expressió artística 
sorgit  després de la 1ª guerra 
mundial. 

Explica algunes de   
les  idees dadaistes. 
 
 
 
 
 

Explica algunes de les    
principals idees  
dadaistes i les sap    
ubicar 
cronològicament. 
 
 

Explica les principals   
idees dadaistes i les    
sap ubicar  
cronològicament i en   
el context social. 
 
 

C4.Comprendre i valorar elements    
significatius de la contemporaneïtat    
artística (Dimensió Percepció,   
comprensió i valoració. Àmbit    
artístic). 

2 Qui és la  Hanna 
Höch, quines són 
algunes de les seves 
obres artístiques  i 
quina és   la seva 
relació amb el 
dadaisme? 

3 Conèixer qui era la Hannah     
Höch i la relació amb el      
dadaisme. 

Sap explicar qui era    
la Hanna Höch. 

Sap explicar qui era la     
Hanna Höch i les    
seves obres  
artístiques. 
 

Sap explicar qui era la     
Hanna Höch, les   
seves obres  
artístiques i la relació    
de l’artista amb el    
dadaisme.  

C2.Utilitzar els elements bàsics dels     
llenguatges artístics per comprendre i     
apreciar una producció artística.    
(Dimensió Percepció, comprensió i    
valoració. Àmbit artístic). 

3 Què és la tècnica del 
collage segons i com 
la realitzaven els 
artistes dadaistes i la 
Hannah Höch ? 

4 Realitzar i crear obres    
dadaistes emprant conceptes   
i materials relacionats amb el     
collage segons la Hannah    
Höch. 

Elabora i realitza   
obres, utilitzant la   
tècnica del collage. 

Elabora i realitza obres    
dadaistes,utilitzant la  
tècnica del collage. 

Elabora i realitza   
obres dadaistes,  
utilitzant la tècnica del    
collage recreant a la    
Hannah Höch . 

•C5.Emprar elements bàsics del    
llenguatge visual amb tècniques i eines      
artístiques per expressar-se i    
comunicar-se.(Dimensió Interpretació  
i producció.Àmbit artístic). 
 
•C8.Improvisar i crear amb els elements      
i recursos bàsics dels diferents     

 
  

Pàgina 2/4 



 

llenguatges artístics.(Dimensió  
imaginació i creativitat .Àmbit    
artístic). 

4 Com hem de 
planificar   i elaborar 
tot el procés de les 
obres artístiques 
que realitzem? 
 

5 Planificar els processos de    
producció pel que fa a la      
previsió de recursos,   
materials, moments de revisió. 
 

Elabora sense  
planificar 
detalladament les  
obres que ha de    
realitzar. 
 

Pensa, planifica ,crea   
algunes de les obres    
que ha de realitzar. 

Planifica,  elabora i 
revisa  la feina  abans 
de crear i realitza i 
porta a terme  les 
obres artístiques 
planificades. 

•C5. Plantejar i materialitzar projectes     
personals. (Dimensió creació i    
realització de projectes individual.    
Àmbit d'autonomia, iniciativa   
personal i emprenedoria). 

 6 Ser constant i acabar la feina 
programada lliurant- la amb 
netedat. 

Acaba algunes de les    
feines programades i   
no revisa per   
lliurar-les  netes. 

És constant, acaba   
totes les feines   
programades però no   
les entrega  netes. 

És constant, acaba   
totes les feines   
programades i les   
entrega amb netedat. 

•C5.Dur a terme amb constància i      
diligència les diferents tasques    
planificades.(Dimensió creació i   
realització de projectes individual.    
Àmbit d'autonomia, iniciativa   
personal i emprenedoria). 

 7 Assumir tasques amb bona 
predisposició, superant les 
dificultats i errors. 
 
 
 

Assumeix les tasques 
tot i que no és capaç 
de superar les 
dificultats i els errors. 

Assumeix les tasques 
tot  amb algunes 
dificultats i errors que 
solventa 

Assumeix les tasques 
superant les 
dificultats i els  errors i 
fa una valoració del 
taller. 

 •C2. Adquirir confiança i seguretat en 
un mateix.(Àmbit aprendre a 
aprendre). 

•C6. Adquirir el gust per  aprendre i per 
continuar aprenent (Dimensió actitud 
positiva envers l’aprenentatge.Àmbit 
aprendre a aprendre). 

 
Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte es tractaran o s’han tractat els continguts següents:  

 CONTINGUTS  ACTIVITATS MATERIAL 

- Dadaisme  
- Obra artística de Hannah Höch 
- Tècnica Collage 

 
 

- Explicació del concepte de Dadaisme / Qui és Hannah Höch? 
- Creació d’una llibreta personal per planificar  les obres que es realitzaran.  
- Autoretrat a partir de la fotografia dels alumnes,afegint elements de diferents revistes. 
- Collage amb forma d’un objecte utitlitzant  ulls, boca paraules o frases.  
- Realització d’una obra artística  lliure.  
- Autoavaluació  de l’alumne i valoració del taller. 

- Revistes, diaris 
- Cartró, cartolina 
- Colors, retoladors, 

tempera  
- Fulls Din a 3 
- Fulls de colors  
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TEMPORITZACIÓ 
Previsió del temps de durada o del temps que ha durat la realització del taller  
 

El taller tindrà una durada de 5 sessions de 1’30 realitzades a la tarda. 
 

 
MESURES I SUPORTS ADDICIONALS O INTENSIUS 
Quines mesures o suports addicionals o intensius es preveuen o s’han hagut d’utilitzar per a cadascun dels alumnes següents: 
 
Alumne Mesura i suport addicional o intensiu 

En el cas d’alumnes que necessiten un suport addicional rebran una atenció personalitzada i si escau les explicacions individuals pertinents. atenent a les seves particularitats i 
adaptant la realització i  creació de  les activitats a les seves necessitats intensificant o reduint la demanda de la producció de les seves produccions artístiques, i tenint en 
compte el seu  ritme de treball. 
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