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                                               ExpressART us! 

 

 
 

Objectius  

.To know about Picasso’s life. 

.To learn more about their feelings and the feelings of others. 

. To realize that our emotions influence in our actions. 

.To analyse the influence of people on the world and others. 

. To express themselves in diferent ways. 
 

Descripció de la proposta  

Kids at this age, like many adults, are not good handling their emotions. This happens in many 
cases because they are not able to understand them. As this is the cause of many problems, we 
want to address the topic through painters, who show their feelings through art. This way 
students will have a way to show what they feel, try to understand themselves and also their 
classmate's feelings. This project is a result of a GEP2 programme. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

These 4 sessions are based on a CLIL approach .Children will make creations dealing with 
feelings that they will explain in videos or short texts/comics. They will also prepare a leaflet of 
the whole process of the project and a post in the school web explaining the project and 
showing the final art gallery in the Public Library “El Nord”. 
 

Recursos emprats  

Board game: https://boardgamegeek.com/boardgame/128664/timeline 

Elaborate a 360º timeline of Picasso’s paintings: https://poly.google.com/view/1AquEL3Ofu8 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Arts & Crafts: 

Perceive and explore 
.Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, 
cultural i artístic: els objectes, els materials, i els sons. 
.Interès pel coneixement del patrimoni artístic de Catalunya i el d’altres cultures. 
.Paper social, cultural i religiós del patrimoni i les manifestacions artístiques. Incidència en la 
vida 
Interpersonal 
.Fases en el procés de resolució de problemes i de presa de decisions. 
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.Estratègies del pensament crític i creatiu. 

.Estratègies de prevenció i resolució de problemes o conflictes. 

.La voluntat i l’esforç com a components de les conductes resilients. 
Social 
.Estratègies per al diàleg: l’argumentació, la contraargumentació i les proves. Característiques 
del pensament argumentatiu 
 

 

English:  

Oral communication 
.Identificació del lèxic i d’expressions bàsiques d’un tema específic. 
. Pronunciació, entonació i ritme adequats en les interaccions orals habituals seguint les pautes 
de la llengua estrangera. 
. Reconeixement per l’entonació de la modalitat de la frase (interrogació,exclamació...). 
. Producció de missatges d’intercanvi social a l’aula i relacionats amb contingut 
temàtic:preguntes, respostes, instruccions de treball... 
. Utilització d’expressions i frases treballades a l’aula en la producció de textos escrits 
(descripcions, diàlegs, narracions, poemes)amb el suport, quan calgui, dels recursos TAC. 
.Aplicació dels coneixements sobre el funcionament de la llengua estrangera 
(lèxics,morfosintàctics i ortogràfics) en la producció de textos escrits. 
. Utilització de sistemes de comunicació digitals segurs i adequats a l’edat per establir canals de 
comunicació en la llengua estrangera i per a la presentació, edició i publicació de textos. 
Language working knowledge and learning 
.Diferències d’ús de la llengua oral i de la llengua escrita en situacions comunicatives reals o 
simulades segons el tipus de text. 
. Associació de grafia, pronunciació i significat. 
. Habilitats i estratègies per aprendre nou lèxic, expressions i estructures (repetició, 
memorització, associació, utilització de suports multimèdia) i reflexió sobre el propi 
aprenentatge. 
. Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures bàsiques pròpies de la llengua 
estrangera. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Beginners. Grade 6th 
 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

English, arts and crafts, social values 

 

Documents adjunts 

ExpressART us project. 
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Iñaki Ibargoyen Vergara. Escola Sant Julià. Sabadell 
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