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Antecedentes
En setembro, cando toca concretar as actividades de cada materia, adoitamos ter en conta -a 
maiores dos imperativos legais- as novidades do centro, os intereses do alumnado, as 
características do grupo e as experiencias pasadas. E é neste momento cando deseñamos o 
curso. Neste que empeza recibimos a boa nova de ter sido distinguidos co “SELLO DE VIDA 
SALUDABLE” do Ministerio de Educación, resultado dun proxecto moi traballado polo equipo 
directivo e os departamentos didácticos: http://menssanaiescelanova.blogspot.com/ Entón, que 
mellor maneira de celebralo e apoialo que incluíndo os seus obxectivos nos contidos das materias 
nos que sexa posible? No departamento de Debuxo propuxemos tratamentos gráficos arredor da 
alimentación, e este é o resultado dos esforzos de Debuxo Artístico de 1º de Bacharelato.

Por outra banda, non é un tema novo.O bodegón, un xénero consolidado na pintura desde sempre, tiña sido abordado por 
nós en diferentes oportunidades: como base para a análise de formas, como punto de partida para o estudo de 
movementos artísticos ou como experimento de texturas. Os obxectos de cociña, as froitas e outros alimentos son un 
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movementos artísticos ou como experimento de texturas. Os obxectos de cociña, as froitas e outros alimentos son un 
recurso cotián, ao alcance de todos, e a pintura que os recolle é un exercicio de composición, técnica e detalle a miúdo moi 
rigoroso. Ademais, non asusta aos nosos artistas noveles que, recorrendo a historia do bodegón, aprenden tamén 
perspectiva, claroscuro ou texturas, a vez que comezan coas súas propia creacións. Velaquí algúns exemplos do traballo de 
cursos pasados, realizados coa técnica do collage (todos nas aulas virtuais do departamento, accesibles “como convidado”: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescelanova/aulavirtual2/course/index.php?categoryid=36)



Que queremos aprender
• Queremos fomentar as capacidades de comprensión, 

análise e interpretación da realidade por mediación do 
debuxo e das técnicas artísticas máis relevantes.

• Queremos distinguir os elementos básicos que 
configuran a forma e empregalos correctamente na 
representación de obxectos e estruturas.

• Queremos representar graficamente a estrutura interna 
dos obxectos e as proporcións das súas partes.

• Queremos utilizar e desenvolver a memoria visual e a 
retentiva para elaborar imaxes.

• Queremos observar e estudar as formas da natureza e 
as creacións da arte e a industria como punto de partida 

PROGRAMACIÓNS DO DEPARTAMENTO AQUÍ:
https://es.padlet.com/isidoragil/y72xd2orqz28

as creacións da arte e a industria como punto de partida 
para obras propias.

• Queremos coñecer e utilizar os fundamentos teóricos da 
cor e usalos de xeito razoado e expresivo.

• Queremos desenvolver a sensibilidade estética e a 
creatividade.

• Queremos coñecer os fundamentos da composición 
para aplicalos en obras propias e na análise de obras 
alleas.

• Queremos coñecer e aplicar a terminoloxía básica, así 
como os materiais, técnicas e procedementos 
adecuados ao que pretendemos expresar.

• E, sobre todo, queremos aprender a buscar información, 
procesala e empregala con criterios persoais e racionais 
na resolución das propostas de traballo.
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E MÁIS alá!

“Ao fío da nosa campaña da Biblioteca en curso Voces de 
Muller, e continuando coa nosa satisfactoria participación no 
programa Consumo e Xénero de Galicons.net o curso 
pasado, queremos prolongar a nosa participación nos Plans 
Proxecta abordando a publicidade na súa perspectiva 
histórica dende unha focaxe de xénero.
O leitmotiv das Bibliotecas Escolares para este curso é 

Que HAI NA PROGRAMACIÓN…
SEGUNDA  AVALIACIÓN: LUZ E COR:

“Dado que neste curso estreamos o distintivo de calidade 
“Sello de Vida Saludable” concedido polo MEC, podemos 
traballar o tema desde o punto de vista da arte, facendo 
unha procura de alimentos na pintura e na escultura de 
diferentes épocas que terá como obxectivo, ademais do 
acercamento ás obras máis senlleiras do xénero, a 
observación minuciosa e a recreación dos obxectos a partir 
da luz e a sombra. Contribuirá tamén á adquisición de 
importantes competencias clave, especialmente ás de 
APRENDER A APRENDER, DIXITAL e CONCIENCIA 

O leitmotiv das Bibliotecas Escolares para este curso é 
"Biblioteca Escolar, viveiro de cidadanía", polo que pensamos 
que tamén entronca moi ben con esta temática.”

Esta é a introdución do proxecto, que engade, entre outros, 
os seguintes obxectivos:
• Coñecer os recursos da linguaxe publicitaria, dende unha 

perspectiva técnica (linguaxe, elementos visuais) pero 
tamén crítica, para minimizar a manipulación. 

• Fomentar hábitos de consumo saudables, tanto a nivel 
persoal como medioambiental.

• Aprender, profesorado e alumnado, a traballar 
interdisciplinarmente e en equipo con estratexias de 
alfabetización informacional e traballo por proxectos.

• Fomentar o espírito crítico do alumnado para que actúe de 
maneira informada.

https://comprameaigualdade.blogspot.com/p/proxecto-2019-2020.html

CULTURAL, ao tempo que seguirá traballando con 
diferentes elementos transversais relacionados coa 
COMUNICACIÓN: oral, escrita, audiovisual”.

Todo, entre outras, coas seguintes actividades:

• “Lapis e carbón para exercicios básicos de claroscuro.
• Lapis de cores, rotuladores, ceras e pasteis; acuarela, 

pintura acrílica e collage para a confección e aplicación 
de gamas cromáticas.

• Busca e selección de obxectos nas diferentes artes 
plásticas. Reinterpretación con técnicas variadas.

• Visita a museos reais ou, de non poder ser, virtuais.”

PRODUTO FINAL: REPERTORIO DE ALIMENTOS 
PARTINDO DA OBRA DE GRANDES ARTISTAS.
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Recursos E MATERIAIS 
AULA VIRTUAL, onde subimos todos os materiais de consulta e todos os traballos 
realizados: http://www.edu.xunta.gal/centros/iescelanova/aulavirtual2/
MATERIAL DIDÁCTICO seleccionado ou confeccionado para a actividade. No noso caso:
• Taboleiro de PINTEREST “Vendendo elegancia” un repertorio de publicidade gráfica 

elixida na rede. https://www.pinterest.es/isidoragil/vendiendo-elegancia/
• Taboleiro de PINTEREST  “Aparencias”: o dobre sentido na imaxe. 

https://padlet.com/isidoragil/4a0als5u4lqy
• Páxina Web de Chema Madoz: http://www.chemamadoz.com/a.html
• Exemplo de campaña de publicidade: o coronavirus na arte, a través de Instagram:  • Exemplo de campaña de publicidade: o coronavirus na arte, a través de Instagram:  

https://www.instagram.com/p/B_AMUKjqlI_/
BIBLIOGRAFÍA dispoñible na biblioteca escolar e na aula virtual: manuais de debuxo e 
fotografía, enciclopedias de arte…
FOTOGRAFÍA: usamos os equipos de cada alumno e os da aula de audiovisuais do centro. 
EDICIÓN: feita en PHOTOSHOP, CorelDraw Student e PicsArt.
PLÓTER e IMPRESORA da biblioteca para os materiais expositivos.
MATERIAL DE  DEBUXO E PINTURA : os soportes (táboa e cartón) e as cores acrílicas 
son material comunitario a disposición do alumnado, que tivo que aportar lapis de cor, 
pinceis e outros materiais menores.
MATERIAL EXPOSITIVO : papel fotográfico, soporte de cartón pluma… son aportes da 
biblioteca. Lamentablemente, a exposición física non poderá realizarse polo momento, cos 
centros pechados. Esperemos inaugurar o próximo curso coa mostra desta actividade nos 
corredores do instituto.
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Fases e desenrolo (1) 
O traballo desenvolveuse durante o segundo trimestre, que coincide 
no tempo coa segunda avaliación e que, por causa da pandemia da 
COVID-19, tivo que finalizarse durante o período de confinamento 
(de aí que, por problemas coa adquisición dos materiais, algunha 
pintura da última fase estea sen rematar). Os pasos e as fases 
poden resumirse así.
1. DOCUMENTACIÓN, nunha dobre vía:

• Para compoñer un bodegón con obxectos reais, 
relacionados coa alimentación saudable. Hai que pasear 
pola obra de grandes artistas de todos os tempos, de Clara 
Peeters a Isabel Quintanilla, pasando por Morandi ou os Peeters a Isabel Quintanilla, pasando por Morandi ou os 
Zurbarán.

• Para unha segunda composición do mesmo tema, con fins 
publicitarios e comunicativos. Recomendamos a obra de 
Chema Madoz para traballar as relacións de significado 
entre os obxectos.

2. COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “doméstica” na liña do 
exemplo elixido. Hai que coidar os fondos, a iluminación, a 
relación entre os obxectos, as cores… e todo con alimentos e 
cachivaches da cociña da casa!

3. ELABORACIÓN CON LAPIS DE COR do bodegón composto. 
Coidamos o encaixe, a proporción e a estrutura da forma, así 
como o claroscuro e a imitación das cores.
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Fases e desenrolo (2) 
4. CONFECCIÓN DO ANUNCIO PUBLICITARIO : 

fotografía dunha segunda composición propia buscando 
expresar un consello favorable sobre alimentación 
saudable ou poñer de relevo un hábito prexudicial. Ao 
mesmo tempo, traballaremos o slogan que resuma a 
intención comunicativa (coa colaboración do 
profesorado de lingua) e a manipulación en programas 
CAD de edición para engadir efectos especias e textos.

5. PINTURA final, con técnicas húmidas sobre cartón, da 
imaxe do anuncio. Realmente, o obxectivo da campaña 
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imaxe do anuncio. Realmente, o obxectivo da campaña 
non precisaría deste paso final, pero a materia (“Debuxo 
Artístico”) necesita destas prácticas, que o alumnado 
agradece.

A continuación, as imaxes do proceso, que valen –literalmente- máis que mil palabras.A continuación, as imaxes do proceso, que valen –literalmente- máis que mil palabras.



O traballo individual

Ainhoa parte dun cadro 
de Sánchez Cotán (cara 
1600) para elaborar unha 1600) para elaborar unha 
composición clásica, con 
estrutura simétrica e 
unha gama de amarelos 
moi ben resolta. 

Para o anuncio xoga coa 
idea da morte de 
animais, de sangue, 
nunha imaxe que vai 
simplificando para 
sintetizar a mensaxe. 
Impresiona o realismo da 
pintura final, á que se lle 
engadiron auténticas 
plumas de pita.
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O traballo individual

Andrea parte dun cesto de 
Caravaggio (1596) e da 
atracción dos tons dourados 
para todo o seu traballo, moi 
coidadoso cos detalles. coidadoso cos detalles. 
Compón un bodegón clásico, 
con texturas distintas (vidro, 
teas…) e iluminación lateral 
que as realza.
Para o anuncio constrúe unha 
cunca con graos de café e 
xoga coa idea de enerxía 
cunha tonalidade moi 
electrizante.
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O traballo individual
Lucía elixe unhas mazás 
de Juan de Zurbarán, de 
mediados do século 
XVII. Compón a partir 
delas un bodegón 
sobrio, como os dos 
propios zurbaráns, con 
esas texturas metálicas 
que tanto usaban. A 
publicidade, en cambio, 
utiliza rodas de laranxa 
a modo de piruletas. 
Tanto a fotografía como 
a pintura son un 
exemplo de elegancia e 
sobriedade. 
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O traballo individual

Isabel Quintanilla inspira a Mara
cos seus grises, froitas e vidros 
(1970). E de vidro é a lámpada-
pera que elixe de Chema Madoz. 
O artificial e o natural mesturados, 
como o saudable e o insán, como 
o líquido e o sólido. Coa copa chea 
de patacas fritidas confecciona 
unha imaxe potente de malos 
hábitos, necesitados de 
rehabilitación “fritólica”.
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O traballo individual

Iago decidiu apoiarse nas formas rotundas de Cézanne
(postimpresionismo, 1890) e usar a súa paleta de cores (postimpresionismo, 1890) e usar a súa paleta de cores 
vibrantes e complementarias en verdes e vermellos. 
Cambiou por completo a unha tonalidade lúgubre de 
negros e morados para conxurar os perigos das latas en 
mal estado, a partir da idea de Madoz de ilustrar o 
imposible a partir dunha lata de sardiñas.
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O traballo individual
Luís Meléndez (1770) é o 
elixido por Cristina para o seu 
bodegón doméstico, que toma 
máis a idea que a forma. Para a 
campaña “Mens sana” traballa 
igual: a billa que cuspe cravos 
pasa a ser o seu “Come ferro”, 
sinécdoque fabulosa tanto de 
contido como de forma (coas 
chaves inglesas a modo de 
cubertos) e de tonalidades 
metálicas. A pintura final levaría 
-levará, cando nos -levará, cando nos 
incorporemos ao centro- as 
chaves construídas coa 
impresora 3D para acentuar o 
xogo entre ferros.
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O traballo individual
Aitana elixe un 
bodegón de Zurbarán
(c. 1650) como 
modelo para o seu 
conxunto de froita. No 
anuncio explota ese 
mesmo tema cunha 
dobre idea do tempo : 
é tempo de 
alimentarse con ela, 
pero tamén é un 
alimento perecedoiro, 
putrescible.  Esa putrescible.  Esa 
mesma idea do tempo 
está presente na 
similitude de formas 
entre a laranxa e o 
reloxo. 
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O traballo individual

Ana arranca con estas limóns de Zurbarán, un nome que se 
repite  (aínda que sexan dous os pintores). Sinxeleza, falta de 
referencias espaciais… Así é tamén a foto de Madoz que 
representa as froitas como poliedros, con sombras duras e 
xeometría marcada, e que serve como modelo para esta 
apoloxía da frescura.apoloxía da frescura.
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O traballo individualLaura elixe tamén a Zurbarán, 
Francisco neste caso,para 
amontoar froita nun prato 
sobre un simple taboleiro. O 
bodegón é pintura de 
proximidade, un recurso 
seguro e decoroso para 
adornar un refectorio ou o 
noso comedor. 

A mensaxe publicitaria ten o 
mesmo esquema espacial, moi 
sinxelo e á vez moi 
enigmático. Sabemos hoxe de 
onde vén a comida? Estamos onde vén a comida? Estamos 
familiarizados coa natureza? 
Forma aínda parte das nosas 
vidas?
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O traballo individual

María Pereira elixiu a Juan de Zurbarán,fillo do Zurbarán máis recoñecido e de María Pereira elixiu a Juan de Zurbarán,fillo do Zurbarán máis recoñecido e de 
estilo e formación moi similar. Algo máis barroco –como corresponde- neste 
conxunto de sombras marcadas. 
Na segunda parte, todo xira arredor da metáfora do alimento da mente. A 
torradora prepara libros, fainos apetecibles e quentiños. María xogou con títulos 
que foron especiais para ela. 
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O traballo individual
María M usa ao 
contemporáneo  Penya–
Roja para compoñer o 
seu propio bodegón de 
fondo plano e pouca 
profundidade, 
demostrando que 
entende moi ben a 
intención do autor. 

Para o anuncio, a idea  
rodea a clásica pregunta rodea a clásica pregunta 
de que foi primeiro, que 
trasladada á alimentación 
pode relacionar as dietas 
vexetarianas coas 
omnívoras. Como 
comemos? Ai, esa é a 
pregunta!
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O traballo individual
Valentina parte dun 
Antonio López menos 
coñecido que o seu 
sobriño hiperrealista, 
pero igualmente 
centrado no detalle e 
no cotián. Para o 
anuncio traballa coa 
igualdade sol = vida = 
froita e compón unha 
praia tropical con 
pedazos coloridos de 
kiwi e mandarina. O kiwi e mandarina. O 
flotador, curiosamente, 
era un donut, a 
antítese do saudable.
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O traballo individual
Elena parte de Zurbarán
para confeccionar o seu 
cesto de froitas 
contemporáneo, co que 
podemos ver que en tres 
séculos algunhas cousas 
apenas teñen cambiado. 
Onde xa aparece a 
modernidade é na súa 
achega a campaña 
publicitaria, que identifica 
o zume coas larpeiradas 
cheas de azucre da tenda cheas de azucre da tenda 
de lambonadas. Un mito 
que cae. No formal, 
reservamos as cores, para 
a laranxa e os chupa-
chups, deixando en grises 
o resto.
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Era Un traballo Aplicable na práctica
Era. Porque nos tocou o tempo da pandemia e, con ela, os 
proxectos fican paralizados na vida física, real. Menos mal que 
funcionan no mundo virtual!

O destino destes traballos era dobre. Os bodegóns pasarían a 
decorar o comedor do centro, substituíndo aos actuais (foto) e 
cumprindo coa súa función. E coa súa cumprirían os cartaces
publicitarios, impresos en A2, cando se repartisen polos 
establecementos da vila: restaurantes, tendas, supermercados, 
colexios, consultas médicas… De momento están no blog do 
proxecto Mens Sana e nas contas de Instagram dos seus autores 
e autoras. Quen sabe se poderán ter outras vidas!e autoras. Quen sabe se poderán ter outras vidas!
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Materiais:

Todo en OS PAPEIS DO POLEIRO
(accesible a través da web do centro/ biblioteca https://iescelanova.gal/)

https://padlet.com/isidoragil/mpyhdfqp5jy4

TABOLEIRO DA AULA
https://es.padlet.com/isidoragil/4a0als5u4lqy

BLOG DA BIBLIOTECA
https://bibliotecapoleiro.blogspot.com/
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