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                                          TÀPIES INSPIRES US 
 

 
 
Objectius  
. Explain Tàpies biography 
. Analyse and describe the most characteristic elements of Tàpies artworks 
. Create a collaborative artwork based on Tàpies 
. Design a flyer to invite the school community to the art exhibition. 
. Describe the sculpture using iCT tools 
 
Descripció de la proposta  
Since 2016, Arts & Crafts are taught in English in our school. Every grade delves into an 
artist in order to learn about his biography and his artworks. Tàpies has been one of the 
artists chosen. Perception, creativity and production skills are involved through the 
project. This project is result of GEP2 project. 
 
Aspectes didàctics i metodològics:  
These sessions are based on a CLIL approach. Students will do some research about a 
contemporary artist Tàpies to make a visual production such as a collage or an 
esculpture. 
 
Recursos emprats:  
.Collaborative biography book, 
.Instant classroom ttps://www.superteachertools.us/instantclassroom/#.Xdu_PVVKiUk 
.material shopping and sculputure creation. 
. surprise box 
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
Arts & Crafts  
.Propietats dels elements bàsics del llenguatge visual que trobem presents en l’entorn i 
en les obres artístiques: color, traç i volum 
. Codis i terminologia utilitzats en la lectura, producció i interpretació de les obres d’art 
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. Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i 
dels altres 
. Elements bàsics del llenguatge visual: el traç, la forma, el color i el volum 
. Tècniques pròpies dels diferents llenguatges artístics:dibuix, pintura, collage... 
. Recursos digitals en l’expressió artística: creació d’un flyer i una presentació amb 
Canva 
.Producció d’imatges i objectes, creació d’estructures,exposicions , ... 
. Imaginació i creativitat en la realització de projectes 
. Composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes a partir de materials. 
 
English  
. Tipus de textos orals de tipologia i contingut diversos (instruccions d’aula, 
descripcions, biografia) 
. Lèxic específic: materials,forma, colors i vida de Tàpies. 
. Comprensió literal d’un text amb suport visual o gestual (biografia) 
. Tipus de text oral: descripció d’una obra d’art 
. Lèxic específic: materials, forma i colors. Estructures gramaticals per a la 
descripció: We have used... 
. Elements no verbals : gestualitat i ús del suport escrit com a suport (guió) 
. Situacions comunicatives d’ opinió i presa de decisions al crear l’escultura (ús 
d’expressions: I can see a/some, There is/There are, Can I have a/some,This is 
fantastic, I agree, I don’t agree... 
. Estratègies d’interacció oral amb inici, manteniment i finalització d’una interacció d’una 
manera apropiada (ús de suports lingüístics escrits) 
. Lèxic específic del tema (materials, símbols) i fets de la biografia 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment:  
Beginners-2nd Primary 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn:  
Arts&Crafts 
 
Documents adjunts  
Tàpies inspires us project 
 
Autoria:  
Núria Garcia i Meritxell Jiménez. Escola Catalunya. Sabadell 


