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Tallers a l’aula 
(Guió didàctic 

educació infantil) 
 

 

El món de Sònia 
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El món de Sònia Delaunay! 
 

Mai no ha estat fàcil ser una dona artista, tampoc ho era a principis del segle XX, quan 
la Sònia es va adonar que els colors la seduïen com cap altra cosa al món. L’art l’havia 
envoltat des de petita, però guanyar-se la vida essent pintora i més encara estan 
casada amb un pintor era molt complex. 
 
Tanmateix era conscient de ser una dona privilegiada. Havia pogut estudiar en diversos 
països, a París es va impregnar de l’obra dels pintors impressionistes, però l’art 
abstracte era la forma d’expressió del seu temps. El seu marit Robert Delaunay era 
també pintor i treballaven junts fins que la Sònia es va quedar embarassada. 
Aleshores, potser obligada per la seva condició de mare, va prendre un camí diferent 
sense renunciar a l’art. Va decidir dedicar-se a posar color a la casa i al seu entorn. La 
primera obra va ser un cobrellit cubista pel seu fill i a partir d’aquell  moment es va 
proposar canviar l’àmbit domèstic, caracteritzat fins aleshores per la tradició, i omplir-
lo de color i de formes modernes. En aquesta mateixa línia va començar a crear 
dissenys tèxtils, a través dels quals convertia el vestit en una veritable obra d’art.  
L’obra de Sònia Delaunay no us deixarà indiferent, som-hi? 
 

Coneixements previs 
• Haver parlat del que és l’art. 

• Haver parlat del que fa l’artista. 

 

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  
• Familiaritzar-nos amb la figura de Sònia Delaunay. 
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• Situar Sònia Delaunay en el temps d’abans. 

• Identificar algunes de les seves obres més representatives. 

• Reconèixer alguns dels elements geomètrics que apareixen a les seves obres. 

• Identificar els principals colors de les seves obres. 

• Comprovar com va posar color a l’àmbit domèstic. 

• Treballar la motricitat fina. 

• Experimentar el treball cooperatiu. 

• Respectar el material de treball. 

• Aprendre amb els companys. 

• Respectar el patrimoni artístic. 

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

Estratègies d’aprenentatge   
• L’adequació als coneixements previs dels alumnes mitjançant suport visual. 

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

• La captació intuïtiva del missatge que ens donen les imatges. 

• La manipulació de divers material didàctic. 

• La representació de tècniques pictòriques.  

• L’elaboració d’una obra integrant-hi aspectes treballats. 
 

Idees claus 
• La vida de Sònia Delaunay. 

• Els colors. 

• Les formes. 

• El color a la moda. 

• El color en l’àmbit domèstic. 

• Ser dona artista. 
 
 

Mètode pedagògic 
• A través d’un conte introductori es copsaran els preconceptes dels alumnes. 

• La visualització d’objectes i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a 
entendre la vida de l’artista. 

• Amb l’ajut de material gràfic que reprodueix algunes de les principals obres 
treballarem per grups aspectes relacionats amb la temàtica, els colors, els elements 
que acompanyen els autoretrats. 

• L’activitat pràctica serà la realització d’una obra inspirada en l’art de la Sònia 
Delaunay. 
 

Temps i necessitats 
El temps total del taller és de 3 hores. 
És recomanable fer aquesta activitat a una aula espaiosa, o bé 
disposar d’una aula de plàstica o similar. 


