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                                             Express ART  us!  
 

 
 
 
Objectius  
. To connect some aspects of a drawing with feelings. 
. To relate some relevant facts about Van Gogh’s life. 
. To verify if feelings and ways of painting are connected. 
. To experiment different ways to express our feelings. 
. To create something that helps themselves or others with feeling management. 
 
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 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:  
.google form,  
.quizlet in https://quizlet.com/361128165/match 
.padlet. 
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
 
Arts and crafts 
Perceive and explore 
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. Relació entre les qualitats perceptibles de les produccions artístiques i el que commou o 
provoca. 
. Funció de les produccions audiovisuals i els objectes com a explicatives del món i de nosaltres 
mateixos. 
Perform and create 
. Possibilitats expressives i plàstiques i de transformació dels materials (possibilitats espacials 
en la intervenció bidimensional i tridimensional); accions que permeten els materials i tècniques 
artístiques del passat i del present (fotografia, imatge digital, animació). 
Social values 
Personal 
Conductes autònomes. 
Conductes responsables i corresponsables. 
Relació amb l’entorn: implicacions socials i naturals de la pròpia conducta. 
Interpersonal 
Fases en el procés de resolució de problemes i de presa de decisions. 
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 
. Comprensió global de textos orals de tipologia diversa, en diferents suports i formats 
(diàleg,relat, descripció). 
. Formulació de preguntes i respostes en simulacions i diàlegs, en el context de l’aula i pròxims 
als alumnes. 
. Identificació del lèxic bàsic d’un tema específic amb ajut d’il·lustracions o sense. 
. Estratègies de comprensió: anticipació del contingut, formulació d’hipòtesis, verificació, 
identificació de paraules clau. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment:  
Beginners Grade 4th  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn:   

English, arts and crafts, social values 
 
Documents adjunts  
Express ART us project. 
 
Autoria:  
Cristina Moreno Arenaz. Escola Sant Julià. Sabadell 


