
PROPOSTA DIDÀCTICA: DISSENY DE LA CARÀTULA D’UN CD 
 
 
GRUP ON S’APLICA L’ACTIVITAT. Curs i característiques del grup. 
Optativa de Visual i Plàstica de 4t d’ESO. Grup heterogeni, d’uns 17 alumnes, amb interessos molt 
diferents. 
 
COM S’INSEREIX DINS LA PROGRAMACIÓ D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA. Explica 
breument la seva ubicació dins la programació. 
L’activitat s’insereix dins del Bloc I de la matèria, corresponent al primer trimestre que està dedicat 
al llenguatge visual i plàstic, però també treballa elements dels Blocs III i IV dedicats a la 
composició. 
 
Realitzar la caràtula d’un CD és l’objectiu final d’un projecte que implica el coneixement o 
l’aprenentatge d’algunes tècniques de disseny, composició, i lectura i manipulació d’imatges.  
 
És per aquest motiu que es començarà a treballar amb el grup d’alumnes introduint-los en les 
teories de la percepció i de les lleis de la Gestalt.  
Aquesta explicació, molt general, fonamentarà la base teòrica en la que ens basarem tot el curs, 
donat que un dels objectius principals de la matèria és que els alumnes aprenguin a mirar i a 
percebre i entenguin els mecanismes psicològics que limiten o modulen la nostra mirada sobre 
l’entorn, per poder potenciar-ne els aspectes estètics intencionals de les seves possibles creacions.  
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT. Descripció de l’activitat i dels passos a seguir per 
desenvolupar-la.  
L’objectiu final de l’activitat és l’elaboració de la caràtula d’un suposat CD que resultaria de la 
gravació del concert que anualment programa l’escola per Santa Cecília i en el que hi participen els 
alumnes com a mostra del seu aprenentatge en la matèria de música. 

- En primer lloc calen unes bases teòriques sobre lectura de la imatge. En aquest cas, concretament, 
optarem per un estudi de la percepció visual humana. Caldrà buscar i treballar informació teòrica 
sobre les lleis i els mecanismes perceptius tal com ens la dóna a conèixer l’escola alemanya de la 
Gestalt. Per desenvolupar aquesta part, caldrà buscar exemples de les lleis perceptives (semblança, 
continuïtat, constància, proximitat, contrast, tancament, etc.) en anuncis publicitaris i comentar-los 
de manera analítica.  

- En segon lloc, introduirem de manera pràctica, i seguint un procediment d’assaig i error, les 
tècniques de disseny, composició i manipulació d’imatges amb un editor de gràfics vectorial (Corel 
Draw). Es tracta, que els alumnes aprenguin l’aplicabilitat de comandaments com “obrir”, 
“importar”, “dibuixar”, “retallar”, “agrupar”, “desagrupar”, “combinar”, “organitzar”, “aplicar 
simetries, colors, textures”... En fi, descobrir de manera senzilla i intuïtiva les utilitats del programa i 
deixar que ells mateixos vagin trobant solucions a mida que se’ls presenten els problemes.  

- Elaborar el disseny previ de la caràtula seguint uns condicionaments previs que, en limitar-la, 
potencien la creativitat:  

a) Concreció de la temàtica: “el món de la música”. 
b) Recerca d’imatges relacionades amb el tema: buscar-les en llibres i escanejar-les o realitzar 

fotografies d’allò que inicialment se’ls ha proposat.  
c) Una vegada s’ha aconseguit el material previ, caldrà fer sobre paper un esbós de la caràtula. 

No es pot esborrar res. Cal que els alumnes superposin línies fins que aconsegueixin una 
composició que els resulti encertada i atractiva. Cal que tinguin clar què volen fer per saber 
com dur a terme el disseny per ordinador, de manera que el resultat final sigui el més 
aproximat possible a la seva idea inicial. De fet, aquest serà un dels elements que es tindrà en 
compte a l’hora d’avaluar el resultat.   



d) Presentar un primer projecte i avaluar-lo críticament. Cadascú ha de saber analitzar què ha 
fet i veure fins a quin punt resulta millorable, tant pel que fa a l’estètica com a les tècniques 
utilitzades. 

e) Reelaborar el projecte, si cal. 
f) Presentar una memòria escrita de tota la feina feta i de tots els passos seguits per aconseguir 

l’objectiu final.   
 
OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR   
Ben bé tots els que proposa la matèria:  
1. Observar, mirar, comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica l'entorn natural i cultural 

propi, demostrant sensibilitat vers la realitat patrimonial i les seves qualitats, estètiques i 
funcionals, així com contemplar d'altres realitats culturals, com a forma d'enriquiment cultural i de 
generar nous coneixements. 

2. Apreciar els valors culturals i estètics identificant, interpretant i valorant els seus continguts, 
entenent-los com a part de la diversitat cultural, contribuint al respecte, conservació i millora. 

3. Emprar diverses tècniques i recursos artístics per representar de forma creativa la realitat, les 
idees, les emocions, els sentiments, les vivències.., mostrant les adequades competències 
comunicatives i expressives. 

4. Comprendre els conceptes artístics i visuals, així com les tècniques i els procediments que 
permeten la necessària competència comunicativa graficoplàstica suficient per comprendre i 
comunicar-se. 

5. Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic, visual i audiovisual i 
emprar de forma flexible altres recursos, tècniques i mitjans, provinents d' altres àmbits del 
coneixement. 

6. Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i procediments artístics i els recursos TIC en les 
propostes i creacions personals i col·lectives. 

7. Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de disseny i de realització 
d'un objecte partint d'uns objectius prefixats i revisar i valorar en cada fase del projecte l'estat de 
consecució. 

8. Desenvolupar activitats i projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats expressives, crítiques i 
comunicatives dels diferents procediments i processos de recerca artística i visual i afavoreixin el 
diàleg i la col·laboració. 

9. Representar formes i espais amb domini de la geometria plana, els sistemes de representació, les 
proporcions i la representació de les qualitats de manera que siguin eficaces per a la comunicació. 

10. Observar, comprendre i reflexionar sobre el sentit i la diversitat de les imatges de la cultura 
visual i mediàtica, mostrant el necessari sentit crític i delimitant el seu origen, els canals, els 
àmbits dels que provenen i la seva funció. 

 

CONTINGUTS QUE ES TREBALLARAN:  
ANÀLISI DELS ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL: 
Lectura i interpretació d’imatges. Elements que cal considerar a l’hora de fer-ne una anàlisi tant a 
nivell de comentari com de creació: color, contrast, disposició, fons, figura, text, missatge explícit i 
implícit, etc. 
Reflexió a l'entorn de les estratègies i el paper de la publicitat i els mitjans de comunicació en la 
societat. 
Reconeixement i valoració del paper de les obres d'art com a font d'informació sobre la vida i el 
pensament de les societats, contemporànies i històriques, tot reflexionant sobre els seus aspectes 
formals i narratius. 
Tècniques de recerca i manipulació d’imatges: fotografia, il·lustració, escaneig..., enquadrament, 
composició, retall, modificació de color, saturació, contrast, vectorització, dibuix.... 
L’ús i el recurs de tècniques d’il·lustració i disseny: els diferents suports graficoplàstics, inclosos els 
programes de disseny informàtics. En aquest cas, el Corel Draw. 
Desenvolupament i representació personal de les idees cercant recursos propis i introduint 
processos per al desenvolupament de la creativitat i la imaginació. 
 



Realització i seguiment del procés de creació: esbós (croquis), guió (projecte), presentació final 
(maqueta) i avaluació (autoreflexió, autoavaluació i avaluació col·lectiva del procés i del resultat 
final). 
Realització d'experimentacions amb materials diversos i tècniques diferents. 
Interès per la recerca de materials, suports, tècniques i eines per aconseguir uns resultats 
satisfactoris. 
Interès per la recerca d'informació i constància en el treball. 
Autoexigència i esperit de superació en els processos i creacions pròpies. 
Esperit crític a l’hora d’avaluar tant les creacions alienes com les pròpies i interès a superar i corregir 
els problemes que el desenvolupament de l’activitat els plantegi.  
Temporització Tenint en compte que es tracta d’un projecte que exigeix certes explicacions de tipus 
teòric, investigacions, pràctiques i recerques prèvies, es treballarà en ell durant tot el primer 
trimestre.  
Aproximadament, 11 setmanes: entre 30 i 33 hores en total.  
 
RECURSOS HUMANS I  MATERIALS NECESSARIS 

• Aula d’informàtica amb connexió a internet i un programa de disseny (Corel Draw). 
• Aula amb canó per projectar informació teòrica d’interès general i explicar algunes de les 

tècniques de disseny bàsiques.  
• Escànner. 
• Càmeres fotogràfiques.  
• Professor de la matèria. 

 
ORGANITZACIÓ DEL GRUP (treball individual, sessió conjunta, treball per grups...)  
Tot i que caldran algunes sessions (3-4 hores) teòriques adreçades a tot el grup-classe, la majoria 
de les activitats seran individuals. Cal que cada alumne aprengui al seu ritme, experimenti i apliqui 
les diferents tècniques que l’assoliment del seu objectiu li vagi exigint. Això serà molt oportú quan, 
en el desenvolupament d’altres projectes, hagin de treballar en equip i hagin de compartir i 
intercanviar idees i experiències per assolir l’èxit comú.   
 
DIFICULTATS D’APLICACIÓ O ASPECTES NO PREVISTOS I SOLUCIONS ADOPTADES (en 
cas de dur-la a terme)  
En principi, si la tecnologia no falla, no hi ha d’haver problemes per a la realització de l’activitat.  
El problema més greu que es pot presentar és que els alumnes treballin a ritmes molt diferents, pels 
motius que sigui i que caldrà ponderar i avaluar un cop acabada l’activitat.  
 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  

• Presentar un comentari analític de tres anuncis publicitaris a partir d’un qüestionari marcat 
que els obliga a fixar-se en els recursos perceptius utilitzats per la publicitat, en general.  

• Presentar una composició d’imatges manipulades (retallades, retocades, modificades)  en 
una quadrícula de 35 contenidors de la mateixa mida, en els que hi han d’encabir fragments 
de fotografies fetes per ells mateixos sobre la temàtica indicada (la música, en aquest cas). 

• Presentació final del projecte: elaboració de la caràtula d’un CD. 
• Presentació de la memòria escrita del projecte. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  

• Anàlisi coherent, ordenada i crítica, evitant les faltes d’expressió escrita, de la semàntica 
publicitària.  

• Presentació ordenada i acurada en els treballs escrits.  
• Interès en la recerca d’imatges i en la intencionalitat de l’enquadrament.  
• Interès a presentar molta diversitat d’imatges: fotografies, dibuixos, il·lustracions 

escannejades... 
• Perfecció en les mesures, dimensions, precisió i organització de la composició d’imatges.  
• Ús d’estratègies pròpies del disseny, la fotografia i la il·lustració, per realitzar composicions 

pròpies i originals amb finalitats estètiques, artístiques i comunicatives concretes. 



• Saber expressar una idea de manera creativa, tant mitjançat recursos gràfics tradicionals 
com utilitzant recursos TIC. 

• Interès a aprendre dels errors i superar les dificultats que es presenten a cada moment. 
• Interès a presentar la feina en els terminis indicats i cenyint-se a les normes indicades. 
• Ordre i coherència en el desenvolupament de les propostes. 
• Originalitat i autoexigència a l’hora de presentar creacions pròpies evitant, tant com sigui 

possible, el recurs a les imatges d’internet.  
• Saber prendre decisions per desenvolupar un projecte a partir d’una idea inicial avaluant 

constantment les solucions trobades i, si cal, canviar-les.  
• Evitar la improvisació: el projecte ha de tenir un objectiu clar que es pot anar modificant, si 

convé. El que no es pot fer és improvisar des del no res.  
• Esforç constant a millorar. 

 
VALORACIÓ COMPETENCIAL. ¿Quins coneixements adquirits aplica? 

• Elements bàsics de la comunicació visual. 
• Ús dels elements bàsics del llenguatge plàstic amb finalitats estètiques i comunicatives. 
• Ús de tècniques bàsiques de dibuix i composició manuals.  
• Coneixements matemàtics sobre la mesura, la composició i la simetria de les formes 

plàstiques.  
 

¿QUINS NOUS CONEIXEMENTS FOMENTA?  

• Les diverses aplicacions i utilitats d’un programa de disseny vectorial.  
• El recurs a la composició com element estètic i expressiu.  
• L’ús i el recurs a la fotografia com a element de comunicació i d’expressió d’idees i de 

sentiments.  
 

¿TÉ CONNEXIONS AMB ALGUNA ALTRA ÀREA? QUINA? 

• Amb l’àrea de Llengües, perquè han d’elaborar treballs escrits amb coherència, rigorositat 
sintàctica i gramatical i flexibilitat lèxica.  

• Amb l’àrea d’Humanitats i Ciències Socials en l’estudi psicològic dels processos perceptius i 
en la nostra manera de “veure” el món, així com en l’anàlisi de les influències del llenguatge 
pictòric i publicitari en els hàbits estètics i consumistes de les diferents societats i moments 
històrics que les produeixen. 

• Amb l’àrea de música, pel contingut mateix que es vol expressar. 
• Amb l’àrea de tecnologia, pels recursos que s’utilitzen. 
• Amb l’àrea de matemàtiques, per les exigències en la mesura i composició de les imatges.  

 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE S’HI TREBALLEN. Detallar quins aspectes competencials 
s’hi posen en joc (no cal de totes les competències si no es treballen). 
 
Competència social i ciutadana: comprensió crítica, pensament creatiu, expressió d’idees, vivències i 
emocions. Interès pel pensament aliè i interès per comunicar el pensament propi. Actituds de 
tolerància, flexibilitat, crítica constructiva i solidaritat. Compromís amb la feina individual i col·lectiva. 
Interès a mostrar actituds de col·laboració, respecte i reconeixement de l’esforç individual i aliè.  
Competència d’autonomia i iniciativa personal : aprendre a ser i a actuar de forma tant autònoma 
com solidària. Els problemes es presenten i cal solucionar-los amb iniciativa, capacitat creativa i 
apostant per aquells elements que resulten importants per al nostre creixement personal, tant com 
alumnes com a persones, prescindint d’actituds negatives i insolidàries.  
Competència d’aprendre a aprendre: equivocar-se és el millor recurs per aprendre sempre que 
s’entengui que l’error no és un fracàs sinó una font imprescindible i valuosa que nodreix 
l’experiència individual i col·lectiva. Cal prendre consciència de les pròpies capacitats i de la manera 
de superar les limitacions que ens impedeixen millorar. És important mantenir una actitud crítica i 
constructiva de les nostres pròpies realitzacions i de les alienes i acceptar el propi reconeixement i el 
reconeixement dels altres com un instrument de motivació i d’autoexigència personal.  



Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: utilitzar procediments d’estudi científic 
tals com l’observació, l’anàlisi, l’experimentació i la reflexió.  
Competència matemàtica: adaptació pràctica i sistemàtica de conceptes matemàtics i geomètrics 
(mesura, proporció, simetria, rotació, escala...) pròpies d’aquesta competència. 
Competència en el tractament de la informació i competència digital: producció, creació, disseny i 
tractament d’imatges, il·lustracions, objectes i produccions artístiques i estètiques, amb finalitats 
comunicatives, representatives, tècniques, pràctiques o simplement estètiques. 
Competència lingüística i audiovisual: observació, anàlisi, i valoració crítica dels missatges 
audiovisuals. Capacitat de comunicar adequadament i segons un missatge ordenat, tot un seguit de 
continguts estètics, lingüístics i audiovisuals. Capacitat de síntesi i expressió verbal –oral i escrita- 
clara, correcta i coherent.  
 
BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS D’INTERÈS 
En principi, no s’ha utilitzat cap mena de bibliografia, però detallo una adreça on es pot trobar un 
tutorial molt senzill sobre l’ús i les aplicacions del Corel Draw, per si a algú li interessa aquest 
programa: 
 
http://www.aulaclic.es/coreldraw/ 
 

 
 
 

 
 


