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Painting together 
 
 
Objectius* 

  
• Intercanviar informació de forma oral amb els companys i el 

professorat.  
• Ser capaços de posar-se d’acord per crear un paisatge de forma 

col·laborativa.  
• Saber aplicar les diferents tècniques pictòriques, posant especial 

atenció en l’ús de les pinzellades per crear textura i moviment.  
• Saber aplicar la teoria del color treballada anteriorment: aconseguir les 

tonalitats de color i saber combinar els colors de forma adequada.  
• Tenir en compte la proporcionalitat dels elements en un paisatge.  
• Saber fer una valoració final dels treballs artístics.  

 
Descripció de la proposta* 

  
Aquest projecte de treball col·laboratiu vol fomentar el treball en equip i la 
necessitat de prendre decisions conjuntes. Se centra en la creació, en grups 
de quatre, d’un paisatge de primavera. També es pot centrar en qualsevol 
altra estació o en totes quatre, amb la possibilitat que cada grup n’esculli 
una.  
 
Primer farem una activitat de visualització per sensibilitzar l’alumnat a 
percebre amb els quatre sentits la primavera, així facilitarem que 
posteriorment els alumnes ho puguin plasmar. Una segona fase serà el 
moment de prendre decisions de forma conjunta: escollir una imatge, decidir 
com desenvolupar-la, quines tonalitats de color, estil, tipus de pinzellades i 
materials a utilitzar. Ara ja és quan ens hi posem. Però compte! En tot 
moment hauran d’assegurar-se que la seva creació s’integra amb les dels seus 
companys de grup.  
 
Finalment hi haurà una autoavaluació per part de cada grup i una posada en 
comú una vegada les obres artístiques estiguin exposades al passadís. El 
mestre, en tot moment, haurà de proporcionar una bastida lingüística perquè 
l’alumnat pugui expressar-se en llengua anglesa a l’hora de explicar com han 
arribat al consens, què volen expressar en el seu treball artístic, donar la seva 
opinió sobre els treball dels companys i fer la seva autoavaluació. 
 
Recursos emprats* 

 
Les quatre estacions de Vivaldi.  
Imatges de paisatges de primavera (o de les quatre estacions).  
‘Language frames’, perquè puguin expressar-se amb més facilitat. Regles, coles, 
pintures, pinzells, paper pintura A-3, paletes, pots aigua, draps, diaris.  
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Fitxa d’autoavaluació 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
• És important tenir especial cura a l’hora de fer els grups de treball, ja que de 

la seva relació en depèn tot l’èxit del projecte.  
• Crear un clima de treball relaxat i engrescador facilitarà la col·laboració 

entre els diferents membres del grup.  
• Començar cada sessió de treball recordant en quin moment del projecte 

estem i que és el que es vol aconseguir, ajudarà l’alumnat a assolir els 
objectius proposats. El fet de tenir-los escrits a la pissarra ens ajudarà a 
revisar contínuament on som.  

• El mestre estarà en tot moment donant suport al treball de cada grup, 
ajudant, potenciant i redirigint allò que l’alumnat li demani. Una actitud 
positiva i dinàmica és imprescindible. 

 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Competència comunicativa: artística i cultural  
Competència comunicativa: lingüística i audiovisual, expressió oral.  
Competència de aprendre a aprendre i d’autonomia personal. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La proposta va adreçada específicament a l’alumnat del Cicle Superior. S’ha 
experimentat a l’Escola Esteve Barrachina de Sitges.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquesta és una proposta AICLE d’educació visual i artística a través de l’anglès, 
que també incideix en l’educació emocional i social dels alumnes.  
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat,  

Lesson plan. mp_PAINTING TOGETHER lesson plan.doc 
Galeria d’imatges  
http://www.flickr.com/groups/creative_commons- _free_pictures/  
Vivaldi 4 seasons. http://grooveshark.com 

 
- Material de treball per a l’alumnat,  

 Imatges . ma_spring landscapes  
Support lingüístic. ma_painting together language frames  
Avaluació. ma_selfavaluation painting worksheet 

 
- Fotografies, vídeos 

Podeu veure el procés de l’activitat i els resultats aconseguits en aquesta 
presentació: http://www.divshare.com/download/23546563-537 
 


