
Disseny d’isologos, uns símbols gràfics 
utilitzats per a identificar, en aquest 
cas, les diferents àrees del coneixe-
ment, per a la pàgina web del projec-
te Que Surreal Ser Dona.

Entre les diferents categories de 
camps del coneixement podem tro-
bar les arts plàstiques, arts escèniques, 
diverses llengües com el valencià o el 
llatí, i ciències, tant formals com natu-
rals, socials o aplicades.

Els colors triats que constitueixen la 
gamma cromàtica que articula el pro-
jecte són el lila, el roig i el moka, i l’ele-
ment gràfic que aporta cohesió és el 
triangle equilàter invertit donada la 
seua simbologia.

Aquests dissenys han sigut realitzats 
per l’alumnat de batxillerat artístic 2n 
E i P, a càrrec de les professores Ana 
Mª Rivera Llacer i Ángela Vento Vila en 
l’assignatura de Disseny.

PROFESSORAT RESPONSABLE

Ana Mª Rivera Llacer · 2n E

Ángela Vento Vila · 2n P



Vøls åpårëïxër ëñ lës hïstørïës 
d’Ïñstågråm dë l’ïñstïtût ï ëñ lå 
prøjëççïø dë lå çåpëllå?

Sëgûëïx åqûësts påssøs!
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01. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
saaaa

02. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
saaaa

03. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
saaaa

04. 

Fes-te una foto en el 
photocall de QSSD · 2023

Puja-la a la teua història 
d’Instagram

Etiqueta a @su_real_dona 
i a @ieslluisvives

Utilitza les etiquetes 
#QSSD2023



L’alumnat de 2n d’ESO A, B, C i D, ha 
treballat a l’assignatura d’EPVA amb 
la tècnica del “Zentangle” amb retrats 
de dones i d’artistes amb les profes-
sores Helena Estela Baeza, Ana María 
Rivera Llacer i Ángela Vento Vila.

La proposta parteix de, a partir de la 
fotocòpia d’un retrat, crear imatges 
amb patrons repetitius amb línies i 
textures de diferents tipus. La tècnica 
du a la calma, tant de qui fa com de 
qui observa, de fet el nom ve de la pa-
raula zen, meditació, i tangle, embo-
lic.

PROFESSORAT RESPONSABLE

Helena Estela Baeza · 2n A // 2n B

Ana Mª Rivera Llacer · 2n C

Ángela Vento Vila · 2n D



L’assignatura Dibuix Tècnic aplicat a 
les arts i el disseny consisteix en l’es-
tudi de diferents aspectes de la geo-
metria i els sistemes de representació 
aplicats al camp de l’art i el disseny.

L’alumnat de 1r F i J amb la professo-
ra Inma Navarro, han realitzat un car-
tell enunciatiu del projecte  PIIE “Que 
surreal ser dona” utilitzant elements 
geomètrics després de l’estudi de co-
rrents artístiques com La Bauhaus. 
Realitzats en format A3 i diferents tèc-
niques gràfiques.

PROFESSORAT RESPONSABLE

Inma Navarro Vilar · 1r F // 1r J



L’alumnat d’EPVA de 4t d’ESO (A, B i 
C) junt amb l’alumnat de Dibuix Artís-
tic de 1r de batxillerat artístic de diürn 
(P) i de vespertí (F), ha creat diferents 
collages a partir d’un tros de fotocòpia 
d’un retrat d’una dona artista (pinto-
ra, il·lustradora, escultora, arquitecta, 
fotògrafa, cineasta, artista multidis-
ciplinari…). El collage està resolt amb 
l’estil creatiu de l’artista, per tant, això 
implica un coneixement de l’obra de 
l’artista. El treball va acompanyat d’un 
treball d’investigació teòric amb una 
plantilla unitària de Canva que es pot 
observar amb un codi QR.

Les professores responsables d’aques-
ta proposta creativa són Carmen Ma-
ría Belmonte, Helena Estela Baeza i 
Inma Navarro Vilar.

PROFESSORAT RESPONSABLE

Carmen María Belmonte · 4t A // 4t B // 4t C

Helena Estela Baeza· 1r P

Inma Navarro Vilar · 1r F



L’alumnat de Tècniques d’Expressió 
Graficoplàstica de 2n de batxillerat ar-
tístic dels grups  E i P han treballat la 
tècnica de l’aquarel·la inspirant-se en 
diverses obres pictòriques de dones 
artistes de diferents períodes històrics. 
Es pot saber més de l’obra d’aquestes 
dones i del que ha inspirat la creació 
de l’obra del nostre alumnat a través 
del codi QR que ens mostra més so-
bre l’artist a.

També podem veure les creacions 
que han fet amb la tècnica del reto-
lador tractant temàtiques de gènere, 
des d’una vessant crítica amb les for-
mes estereotipades en les quals l’art 
ha representat la figura de la dona i el 
seu rol social.

El treball l’han desenvolupat amb la 
professora Carmen María Belmon-
te. També en aquesta assignatura de 
TEGP han desenvolupat una investi-
gació teòrica sobre diferents artistes 
amb la plantilla unitària de Canva que 
es pot observar amb un codi QR.

PROFESSORAT RESPONSABLE

Carmen María Belmonte · 2n P // 2n E



Aquesta proposta audiovisual dels 
alumnes de 1r de Batxillerat d’Arts Es-
cèniques i Arts Plàstiques tracta d’ofe-
rir-nos una visió lliure i personal de la 
situació de la dona al llarg de la his-
tòria. La dansa ens serveix de fil per a 
transitar des dels orígens amb el mite 
de Medusa, passant per la persecució 
patida per les bruixes i culminant la 
dona actual, amb un missatge d’alli-
berament i confiança en el futur. Un 
gran esforç creatiu i de coordinació 
en què els alumnes han desenvolupat 
coreografies, arranjaments musicals i 
el procés de plasmació audiovisual.

Aquesta  creació audiovisual l’ha rea-
litzat l’alumnat de 1r E i P amb la pro-
fessora Ángela Vento Vila en l’assig-
natura de Cultura Audiovisual. També 
l’alumnat ha dut a terme un treball 
d’investigació sobre dones fotògrafes 
el qual es pot visualitzar amb el codi 
QR corresponent.

PROFESSORAT RESPONSABLE

Ángela Vento Vila · 1r E // 1r P



Les idees de Força, Unió i Sororitat han 
guiat els alumnes de 1r de Batxillerat 
d’Arts Plàstiques i Arts Escèniques en 
la creació d’aquesta sèrie de fotogra-
fies i el videoart que els acompanya. 
El projecte va començar analitzant les 
propostes artístiques de l’Avantguar-
da Constructivista Soviètica, des del 
disseny a la fotografia i el cinema, per 
després fer les seues pròpies propos-
tes. Hem tingut l’oportunitat de col·la-
borar amb el MUVIM, de manera que 
les obres combinen la presència de la 
figura femenina amb l’arquitectura 
del museu.

Proposta duta a terme per la profes-
sora Ángela Vento Vila amb 1r E i P en 
l’assignatura de Comunicació Audio-
visual, la qual que s’acompanya de vi-
deoprojecció. 

PROFESSORAT RESPONSABLE

Ángela Vento Vila · 1r E // 1r P



Des de l’assignatura Projectes Artís-
tics amb els grups 1r F i J amb la pro-
fessora Inma Navarro, s’han intervin-
gut uns bustos de suro a partir de la 
investigació d’una artista. Aquesta in-
tervenció ha sigut a nivell escultòric i 
pictòric i seguint l’estil de cadascuna 
de les dones artistes assignades.

En l’assignatura Projectes Artístics 
s’aborden diferents facetes de l’art i 
com dur a terme un projecte artístic 
des de l’inici fins a la seua divulgació. 
Aquesta intervenció forma part del 
projecte PIIE “Que surreal ser dona” 
i en un context de l’art Fluxus i art 
d’acció.

PROFESSORAT RESPONSABLE

Inma Navarro Vilar · 1r F // 1r J



La fi del nostre projecte “Venus” és ex-
pressar la feminitat amb la voluptuo-
sitat física de la dona i fer referència a 
la seua capacitat reproductiva repre-
sentant-la amb formes i poses sim-
ples com esferes.

La nostra inspiració part de figures 
prehistòriques on el més important 
de les dones eren els seus atributs 
sexuals com els pits i el cul. Juguem 
amb posicions que ressalten millor la 
figura que tractem de destacar.

Per altra banda, volíem visibilitzar al-
tres cossos menys normatius.

PROFESSORAT RESPONSABLE

Asunción Camarasa Soriano · 1r J // 1r F



Durant la setmana del 8M i la següent 
al nostre centre es realitzaran diferents 
performances i activitats “Fluxus” amb 
la finalitat de fer arribar a tota la co-
munitat educativa el concepte d’art 
conceptual, divers de l’art objectual, 
on  és l’objecte artístic la finalitat del 
procés creatiu. L’exposició que es pot 
veure al claustre és una mostra d’art 
objectual.

En canvi, les accions artístiques que 
s’hi desenvoluparan formen part de 
l’art d’acció i són una miscel·lània de 
diferents manifestacions artístiques,   
des de les arts plàstiques, la música, 
la dansa, la poesia…

PROFESSORAT RESPONSABLE

Inma Navarro Vilar · 1r F // 1r J


