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                                              Express ART  us! 

 

  
 
Objectius  
.To get in touch with the main facts of Matisse’s life. 
.To empathize with diferent situations 
.To understand how the life of the painter influenced his productions. 
.To realize that our emotions influence our lives. 
.To use their preferred strategy to express themselves 
 
Descripció de la proposta  
We live a rushed life that causes stress and other psychological disorders and nobody 
has taught us how to manage with all that.These circumstances drive to social disputes, 
problems or even bullying. For that reason, our main goal is to help students to identify 
and control feelings in order to be balanced citizens. In addition, as we are involved in a 
project about painters in the school, it is a good idea to link the feelings project with the 
painters because they painted according to their mood, their feelings or their life 
situations.This project is result of GEP2 project. 
 
Aspectes didàctics i metodològics:  
These 4 sessions are based on a CLIL approach. Students will be identifying the main 
characteristics of Matisse’s painting to justify the intention of its context. Later, they will 
link the painting with feelings and personal situations to experiment with them. Finally, 
they will plan, design and create a product to show people how to express feelings and 
will give a presentation. 
 
Recursos emprats:  
.acting out 
.a gallery art premiere. 
. Quizlet. https://quizlet.com/es/365258445/matisse-artist-vocabulary-flash-cards/ 
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Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
Arts and crafts 
. Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que 
desvetllen les manifestacions artístiques i culturals . 
. Interès i curiositat per descobrir, gaudir i participar de les manifestacions 
artístiques que ofereix l’entorn: exposicions, espectacles, actuacions... 
. Apreciació de les habilitats i la imaginació dels creadors. 
. Valoració i respecte de les produccions d’un mateix i dels altres. 
. Imatges fixes i seriades del món visual proper (historietes, còmics, il·lustracions, 
fotografies, cartells, publicitat) del camp de les arts i la cultura visual. 
. Propietats dels materials, els colors, i les formes en les imatges, els objectes i 
les obres artístiques. 
. Produccions artístiques (plàstiques, musicals i corporals) amb diverses 
tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les experiències, 
la realitat, les idees i les emocions. 
 
English  
. Reconeixement i identificació de mots i textos orals breus acompanyats de suport 
visual i/o audiovisual. 
. Comprensió global d’un text oral d’estructura repetitiva, amb un 
contingut fàcil d’entendre i de predir amb ajut d’elements gestuals i icònics. 
. Comprensió específica del lèxic bàsic per entendre el contingut de 
narracions, descripcions i situacions, amb ajut d’elements gestuals i icònics. 
. Reproducció de textos breus orals memoritzats com ara cançons, 
. Dramatització de contes i altres textos literaris senzills d’estructura 
repetitiva. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment:   
Beginners 2nd Primary. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn:  
English, arts and crafts, social values 
 
Documents adjunts  
-Express Art us project. 
 
Autoria:  
Henar González Fernández. Escola Sant Julià. Sabadell 


