ANTAGNINGSPROV–ES
Bild & Form - Animation
Till Estetiska programmet söker du både med dina betyg och genom att
göra 5 stycken arbetsprover. Lärarna bedömer uppgifterna (betygsskala A till
F, där A är 20 poäng, B 17,5 poäng, C 15 poäng, D 12,5 poäng, E 10 poäng
och F 0 poäng). Alltså, ett A på samtliga arbetsprover ger 20x16 = 320 poäng
som läggs till ditt övriga meritvärde från grundskolan.
Om du planerar att göra det gemensamma bildtestet för estetiska programmet bild och
formgivning i Stockholms län, gäller provpoängen du får där även hos oss. Till oss behöver
du dock ändå lämna in vår första uppgift, den skriftliga presentationen, och där uppge att du
gör Stockholms gemensamma arbetsprov och inte vårt.

Arbetsproverna ska vara oss tillhanda senast tisdag 17 mars 2015.
(Inlämning till omvalet är tisdag den 2 juni)
1. Bifoga en skriftlig presentation. Varför vill just DU gå ES bild och form
med profilen animation? Glöm inte att även skriva namn, adress,
personnummer och telefonnummer.
2. Gör en valörteckning (en teckning i blyerts med olika nyanser) av din
favoritvrå och de saker du har där. Det kan vara en del av ditt rum, tv-soffan
eller en annan del av hemmet. Minst A4-storlek.
3. Måla ett stads- eller naturlandskap med akvarell, akryl, olja eller
tempera. Minst A4-storlek.
4. Gör ett storyboard (bildmanus) till en tecknad serie eller film. Ett
bildmanus är en serieliknande översikt som visar händelseförloppet i skisser.
Tänk på komposition, bildutsnitt och framförallt på att berättelsen kommer
fram. Minst sex bildrutor.
5. Teckna ett föreställande självporträtt, med papper och penna eller
digitalt. Minst A4-storlek.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Paul Jansson, Christofer Ahde och Rebecka Beran
Dina arbetsprover ska lämnas eller skickas till:
Tumba gymnasium
Märk kuvertet med ”ES Bild&Form-Animation arbetsprover”.
Utbildningsvägen 2
147 85 Tumba
Du kan lämna in dina arbetsprover i vaktmästeriet på Tumba gymnasium. Om du har frågor
som rör utbildningen eller arbetsproverna får du gärna höra av dig till oss via e-post eller
telefon: paul.jansson@xenter.se 08-530 630 37

