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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, mosques, saltamartins, tot un món interior a través del qual expressava 
la seva percepció de l’art i de la vida. Observar els seus quadres, plens d’aquests 
elements simbòlics, per anar desxifrant el seu significat, és un exercici que esdevé un 
repte estimulant per la imaginació dels infants. En aquest taller aprendrem a observar 
l’obra, a trobar-hi tots els detalls, per atorgar-li un significat.  
 

Què cal saber abans de fer l’activitat? 
• Haver parlat del què significa ser artista. 

• Haver sentit a parlar de Salvador Dalí. 

 

Competències bàsiques 
Conviure i habitar el món 

• Situar-se en l’època de Salvador Dalí. 

• Situar etapes i fets de la seva història personal. 

• Plantejar preguntes. 

• Identificar evidències i treure conclusions. 

• Participar en un treball col·lectiu a l’aula. 

 

Competències comunicatives 

• Expressar idees i organitzar informacions. 

• Comunicar idees i informacions de forma oral. 

• Utilitzar vocabulari adequadament. 
 

Competències metodològiques 

• Percepció del llenguatge dalinià a través de l’anàlisi de la seva obra. 

• Caracterització de diferents personatges. 

• Observació de símbols de l’art de Salvador Dalí. 

• Utilitzar habilitats per al tractament de la informació. 

• Organització d’un treball de descoberta en grup. 

• Contrastar informacions a partir de documentacions diverses. 

• Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’una obra d’art 
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Competències personals 

• Buscar els fonaments de la seva identitat. 

• Aplicar projectes personals de manera responsable i creativa. 

• Desenvolupar habilitats personals que afavoreixin les relacions interpersonals. 

• Exposició de les conclusions del treball, de forma individual i de grup. 

 
Objectius 
• Descriure Salvador Dalí com a personatge. 

• Situar Dalí com a gran artista en el seu temps. 

• Identificar algunes de les obres més representatives. 

• Explicar els elements que apareixen als seus quadres. 

• Observar diferents maneres de representar la realitat. 

• Experimentar el treball cooperatiu. 

• Apreciar l’obra del pintor. 

• Treballar en grup i participar en una activitat col·lectiva. 

• Aprendre amb els companys. 

• Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art. 

• Estimar les manifestacions artístiques i el seu significat. 
 

Idees clau 
• La personalitat de Salvador Dalí. 

• La seva família i persones properes. 

• El seu paisatge: l’Empordà. 

• Les seves cases: Portlligat i Púbol. 

• Els elements simbòlics de Salvador Dalí.  

• Algunes obres de Salvador Dalí. 

 
Estratègies d’aprenentatge 
• L’enunciació de preconceptes a través d’un conte participatiu. 

• La participació en una narració teatralitzada de la vida de Dalí amb els seus 
personatges, objectes i imatges. 

• La observació significativa de materials gràfics de gran format que formen part de la 
nostra cultura visual. 

• L’empatia. 

• 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. 



 

 

El món de Salvador Dalí  
Guió didàctic 

cicle inicial 

• L’experimentació amb els colors. 

• La realització d’un treball dalinià en un mural. 

• Valoració de la necessitat de protegir i preservar el patrimoni. 

• Expressió de sensacions gràcies a l’observació d’una obra d’art. 

 

Mètode pedagògic 
• Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes 

• 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 faran un trencaclosques amb algun dels quadres de Dalí. 

• A continuació, hauran d’extreure d’unes caixes aquells elements que apareixen al 
seu quadre.   

• Posteriorment parlarem de cada quadre i d’allò que s’hi ha trobat amb la intenció 
d’iniciar una interpretació.  

• L’activitat final serà la realització d’un mural a l’estil dels quadres de Dalí. Els 
alumnes confeccionaran el fons i a continuació retallaran i acoloriran símbols 
dalinians.  

• Com a complement i a partir dels coneixements assolits al llarg del taller, els 
alumnes col·locaran els símbols lliurement. 

 

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. 


