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 Paral·lelisme entre una artista local i en Van Gogh  
 
Objectius  

 
- Apropar-se a la vida i obra de Vicent Van Gogh. 
- Utilitzar la biblioteca com a recurs per obtenir informació. 
- Analitzar una pintura fent servir la teoria del color. 
- Apropar-se a l'impressionisme a partir de l'obra de Van Gogh i Gaughin.  
- Valorar l'art abstracte. 
- Treballar en grup cooperatiu. 
- Respectar la creació artística dels companys/es. 

 
Descripció de l’activitat  

  
Aquest element consta de les següents activitats : 
1. Activitat de motivació: presentació d'un quadre, explicació del conte Per l'amor de Vincent 
/ Brenda V. Northeast.  
2. Cerca d'informació de la vida i obra dels autors: visita a la biblioteca, visualització de la 
pel·lícula Les Tres Bessones i Van Gogh, entrevista a l'alumnat del Batxillerat Artístic.  
3. Observació i comparació d'obres pictòriques. 
4. Anàlisi de la informació: anàlisi de la informació obtinguda a la biblioteca, construcció d'un 
eix cronològic. 
5. Síntesi: converses en gran grup. 
6. Aplicació de coneixements en la creació plàstica: creació de murals en treball cooperatiu 
de l'obra dels Girasols de Van Gogh i autoretrat a l'oli. 
 
Les activitats de cadascun d'aquests blocs estan desenvolupades en un annex. 
 
 
 
   

Recursos emprats  

 
Recursos materials: conte "Per l'amor de Vincent" de la Brenda V. Northeast, Barcelona: 
Serres, 2000; pel·lícula "Les Tres Bessones i Van Gogh"; fotos de l'obra dels artistes; llibres de 
la biblioteca municipal. 
 
Recursos humans: personal de la biblioteca municipal. 
 

 
Temporització 
 
Es tracta d'un element d'unes 13 hores. Hi ha activitats que es realitzen en petites estones i 
d'altres que requereixen d'un matí sencer.  
 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Tot l’alumnat de P5. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

 
En aquest element es prioritza l'obtenció d'informació a partir de fonts bibliogràfiques. Es 
presenta la biblioteca municipal i el servei de préstec de la mateixa i es fa servir com a 
recurs per obtenir informació. 
 
Aquest element es fa servir per avaluar el treball en grups cooperatius així com l'adquisició de 
coneixements sobre la teoria del color.  
 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Capacitats: 
 
Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. 

 Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 
positiva d'ell mateix i dels altres. 
 

Aprendre a pensar i a comunicar 

 Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 
 

Aprendre a conviure i habitar el món  

 Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 
autonomia personal, cap a la  col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

 
Continguts: 
 
Descoberta d'un mateix i dels altres 

 Treball en grups cooperatius. 

 Respecte pels membres del grup de treball i la feina dels altres grups. 
 
Descoberta de l'entorn 

 Vida i obra de Vicent Van Gogh. 
 
Comunicació i llenguatge 

 La teoria del color. 

 La pintura impressionista. 

 La visita a una biblioteca com a recurs per recollir informació. 

 Participació i escolta activa en converses. 

 
 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat: 

 Fitxa de treball dels grups cooperatius.  
 
Altres documents:  

 Power point realitzat pels alumnes explicant l'experiència. 

 El treball per projectes (veure element núm. 6 d'aquest itinerari). 

 Desenvolupament de les activitats. 

 Fris cronològic. 

 Proposta per a l'observació d'un quadre a l'Educació Infantil: 
http://www.grupiref.org/documents/pensar-amb-la-pintura.pdf 
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Itinerari 
 
Títol de l'itinerari: M'encanta pintar. 
Element número: 4 

 


