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Famous painters 
 
 
Objectius* 

  
• Ampliar el coneixement de l’alumnat sobre pintors famosos. 
• Desenvolupar el seu propi criteri i opinió respecte als quadres, l’estil i 

la vida d’alguns pintors. 
• Identificar i aplicar estructures gramaticals i nou vocabulari relacionat 

amb el tema.  
• Potenciar el treball en equip. 
• Fomentar l’ús de la llengua oral, la descripció i l’entrevista.  

 
Descripció de la proposta* 

  
Per activar els coneixements previs i motivar els alumnes, es projecten obres 
d’art de diferents pintors. Es demana als alumnes que busquin informació a 
Internet d’algun pintor que els agradi, utilitzant una fitxa model. Amb la 
informació que han trobat organitzaran una presentació oral digital del pintor 
i de la seva obra. En parelles també faran una entrevista al pintor (role-play), 
utilitzant la informació trobada. Posteriorment a classe de plàstica, els 
alumnes podran fer una rèplica d’una de les obres del pintor que han escollit. 
 
Recursos emprats* 

 
• Per practicar com fer preguntes i com contestar, es poden utilitzar els 

enllaços següents: 
http://iteslj.org/questions/art.html 
http://teach-this.com/Asking_Questions.html 

• Recull d’imatges d’obres artístiques dels pintors més destacats: Dalí, 
Miró, Van Gogh, Picasso, Monet, Kandinsky, Keith Haring, Munch,etc. 

• Presentació d’obres i pintors creada pel propi mestre o extretes del 
youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=nS1lR-6d1FY . 

• Utilització de les eines TIC per crear una presentació oral: Glogster, 
Photo peach, càmera de vídeo. 

 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
La proposta pot ser desenvolupada durant unes vuit sessions. El procés és el 
següent: 

• Presentació del PowerPoint i de diferents imatges de pintures d’artistes 
famosos per introduir-nos en el tema. 

• Lectura més detallada sobre alguns pintors.  
• Completar la fitxa amb les característiques més rellevants de tres 

pintors. 
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• Recerca d’informació fent ús d’internet per completar la fitxa i trobar 
informació sobre el pintor famós al qual es realitzarà l’entrevista.  

• Treball de petit grup: escollir un pintor, fer-ne la recerca i preparar 
una presentació utilitzant les eines TIC: Glogster o Photo peach. 

• Treballar el guió d’una entrevista amb el grup classe. Formular 
preguntes i respostes sobre la vida i l’obra del pintor. 

• Enregistrar l’entrevista. Cal tenir present cuidar tots els detalls: 
caracterització dels personatges (pintor i entrevistador, vestuari, 
ambient, etc.) 

• Si és possible, incloure l’entrevista dins la presentació Glogster. 
 

El professor pot penjar al bloc els diferents glosgsters o PowerPoint creats 
pels alumnes, i si  és possible les entrevistes enregistrades. És molt important 
visionar els treballs dels alumnes amb el grup classe en general. Els dóna 
confiança, seguretat i ajuda a fer una crítica constructiva de la seva feina. 

 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

- Competència artística i cultural 
- Competència lingüística i audiovisual 
- Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnes de 6è curs de primària. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Llengua anglesa. Educació artística visual i plàstica.  
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat:  

- PowerPoint 
https://docs.google.com/presentation/d/1DZ14YUUtwRUWWEYp_n2c4
4K38_y9_IqBQTKS4nLgojc/edit?usp=sharing&authkey=CNH78Dg  

- Vídeo youtube: http://www.youtube.com/watch?v=pWXWo8o1jSA  
- Fitxa d’avaluació de les activitats i fitxes de preguntes/respostes. 

 
- Material de treball per a l’alumnat 

- Fitxa per complimentar sobre pintors famosos. 
- Textos informatius de diferents pintors. 
- Fotografies, vídeo 
- Exemples: Glogsters i entrevistes: Joan Miró i Vincent Van Gogh 
http://www.englishsantjosepnavas.blogspot.com.es/2012/12/salvador-

dali.html  
http://www.englishsantjosepnavas.blogspot.com.es/2012/01/vincent-van-

gogh-interview-by-pupils.html  


