VOLUME
A materia de Volume, dentro do bacharelato de Artes, debe supoñer a iniciación do alumnado no estudo de todas aquelas
manifestacións de carácter tridimensional garantindo unha coherencia e interrelación pedagóxica nos coñecementos e
metodoloxías das demais materias para completar a súa visión plástica e contribuír ó desenrolo da súa formación.
Asimesmo desenrola a capacidade creadora e o pensamento diverxente mediante o cal o alumnado será capaz de aportar
solucións diferentes, novas e orixinais.
A creación de imaxes tridimensionais estimula o espírito analítico e a visión sintética, ó conectar o mundo das ideas co das
formas a través do coñecemento e uso de materiais, procedementos e técnicas.
Nesta materia é prioritario o desenrolo da capacidade perceptiva das formas e do seu espazo constituínte para a
interpretación plástica da realidade tanxible, estimulando no alumnado unha visión da actividade artística como un medio
máis co que establecer un diálogo enriquecedor co seu entorno.
A materia prepara ao alumnado para comprender as formas xeométricas que xeran a estrutura dos obxectos, os elementos
formais que lle confiren, pero tamén os materiais e as técnicas utilizados. En definitiva ensínalles a ver, coñecer e desfrutar
das formas volumétricas que existen ó seu redor.
A metodoloxía é fundamentalmente práctica. Os contidos de cada bloque desenrólanse na realización de traballos
escultóricos individuais. Despois dunha ou dúas sesións teóricas, o alumnado traballa nas súas creacións ó longo de 5 ou 7
sesións no taller, nas que pon en práctica a metodoloxía, materiais e técnicas aprendidas.
Os contidos da materia están divididos en tres grandes bloques e estes á vez en oito temas:
Bloque 1. O VOLUME A PARTIR DO PLANO
1. Construcións modulares. Das dúas ás tres dimensións. O Minimal Art.
2. Formas alabeadas. Análise e realización.
3. O concepto cubista
Bloque 2. A FIGURA HUMANA E A NATUREZA.
4. A figura humana. Estudo e tratamento. Análise e interpretación formal de escultura contemporánea:
Giacometti e outros, século xx. (modelado, talla e enxamblaxe)
5. Integración do volume na natureza. Proxecto de escultura para un espazo público.
6. Intervención do ser humano na naturezaintervencións na natureza: Land Art
Bloque 3. A MATERIA E A FORMA
7. A forma e o espazo. O movemento na escultura e a instalación.
8. Forma cóncava e forma convexa. Deseño de forma
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