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“El món de Salvador Dalí!”
Salvador Dalí va ser un dels artistes figuratius més importants del segle XX. El seu
caràcter va ser determinant per la seva obra: des de l’infant introvertit i imaginatiu fins
a l’artista adult. L’univers particular de Dalí estava format per formigues, crosses,
calaixos, pans, que simbolitzaven diferents aspectes del seu món interior. Conèixer
Salvador Dalí és entendre els seus símbols i la seva forma de veure la vida. Seguint
aquest perfil hem dissenyat un taller on l’alumne haurà d’arribar a conèixer l’artista i a
la persona per poder comprendre el seu art.

Què cal saber abans de fer l’activitat?
• Haver parlat del què significa ser artista.
• Haver sentit a parlar de Salvador Dalí.

Capacitats
Aprendre a ser i actuar
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per
actuar amb seguretat i eficàcia.
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 descobrir i tenir iniciativa.
• Observar i explorar l’entorn immediat, amb una actitud de curiositat i respecte.
• Participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
Aprendre a conviure i habitar el món.
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap la
col·laboració amb el grup.

Objectius
•
•
•
•
•
•

Descriure Salvador Dalí com a personatge.
Identificar Salvador Dalí com a artista.
Explicar els símbols de les seves obres d’art.
Estimar les manifestacions artístiques i el seu significat.
Respectar el material de treball.
Aprendre amb els companys.
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Estratègies d’aprenentatge
• La participació en una narració teatralitzada de la vida de Dalí amb els seus
personatges, objectes i imatges.
• La manipulació d’ objectes que fa servir a les seves obres.
• La identificació d’aquests objectes en els quadres.
• L’observació de diferents quadres de Dalí.
• L’experimentació amb els colors.
• La realització d’un treball dalinià en un mural.

Idees claus
•
•
•
•
•
•

La personalitat de Salvador Dalí.
Les persones de la seva vida.
El seu paisatge: l’Empordà.
Les seves cases: Portlligat i Púbol.
Els símbols de Salvador Dalí.
Algunes obres de Salvador Dalí.

Mètode pedagògic
• A partir de la narració teatralitzada en un guinyol de la vida de Dalí, els alumnes
entraran en contacte amb el personatge, les seves característiques personals i la
seva obra.
• Els alumnes manipularan i identificaran els símbols bàsics de l’obra de Salvador Dalí
i els podran relacionar amb diferents quadres.
• Posteriorment els alumnes confeccionaran el fons del mural, que és un dels quadres
de Dalí.
• El treball final serà la realització d’un mural a l’estil dels quadres de Dalí. A partir
dels coneixements assolits pels alumnes al llarg del taller, els alumnes col·locaran
els símbols lliurement.
• Finalment, a partir de l’obra realitzada pels alumnes es realitzarà una interpretació
de l’obra de l’artista.

Temps i necessitats
El temps total del taller és de tres hores.
És recomanable fer aquesta activitat a l’aula de plàstica o bé en una aula espaiosa.

