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Selecció de dibuixos realitzats pels nens i nenes de 1r a 6è 



En les programacions anuals que fem cada curs a l’escola, s’hi recullen les línies bàsiques que generaran el 
treball de tot l’any acadèmic. Procurem incorporar en aquest pla d’actuacions els esdeveniments més
rellevants de l’any. Aquest curs no podíem obviar la celebració de l’Any Dalí. No va ser fàcil decidir la 
manera d’enfocar el treball del pintor i acostar els nens i nenes a la complexitat de la seva obra i a
l’excentricitat de la seva persona. La publicació d’una proposta plàstica d’ornamentació, elaborada per la
Carme Garriga, ens va donar la clau. Tracta de descobrir l’artista a partir de petits projectes que el
presenten d’una forma lúdica i engrescadora.
La nostra escola ha adaptat aquesta proposta per tal d’ajustar-la a la Programació Anual del Centre i 
l’hem anomenat: “Una primavera daliniana”.

Els objectius generals de la Proposta d’ornamentació són:
 Despertar l’interès i la curiositat dels infants envers el món de l’art i dels artistes plàstics.
 Desvetllar les capacitats de percepció i d’observació, tot cercant de forma lúdica diversos elements en

les obres dalinianes. 
 Crear una atmosfera estranya i irreal als passadissos i espais comuns de l’escola, que indueixi a 

plantejar-se qüestions i a voler saber més sobre la vida i l’obra de l’artista empordanès.
 Programar diferents activitats creatives de tipus plàstic per decorar les aules amb diversos elements

dalinians.
 Fomentar l’educació de la sensibilitat i del gust estètic, ajudant a formar el sentit crític davant d’allò 

que ens suggereix una obra artística. 

Activitats d’ornamentació
Decoració dels passadissos i els espais comuns utilitzant un fons o base amb els diferents elements o 
figures dalinianes. 

 Hem escollit la representació dels cortinatges que precedeixen l’escenari d’un teatre, recordant el
Teatre-Museu Dalí de Figueres. Cada curs o cicle ha escollit colors i formes de cortines diferents.
Aquests fons evoquen el fons únic que utilitzava el pintor en els seus quadres: la plana de l’Empordà, els
penya-segats, les cales, el paisatge rocós de Portlligat i el Cap de Creus.

 A la pintura de Dalí hi ha molts símbols iconogràfics que, utilitzats per separat i fora de context del
quadre, poden aprofitar-se per despertar la imaginació infantil. Hem escollit els següents:

P-3: Els ous fregits
Element alimentari que
a Salvador Dalí li 
portava a la memòria 
els records de la seva 
vida intrauterina.

P-4: El llaç de la Gala
La Gala va ser l’esposa,
la musa i la marxant 
d’art de S. Dalí. Es 
conta que el conegut
llaç li fou regalat en 
una ocasió per la 
dissenyadora Coco 
Chanel.

P-5: Les culleretes
Estri de tipus culinari o
alimentari que sorgeix
de forma insòlita en 
moltes creacions
plàstiques de Dalí.

1r: Els pans de 
crostó
Decoren la façana de 
la Torre Galatea del
Museu Dalí de
Figueres. El motlle
original d’aquests
pans el va fer amb 
molta cura Pau Masó, 
un flequer de Salt. 

2n: Les cireres
Una de les fruites
preferides de 
l’artista. De petit ja 
el van qualificar de 
geni quan va pintar 
sobre una fusta
corcada una obra a 
l’oli que representava
unes cireres plenes 
de cucs i amb una 
encolada de tiges reals.
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Salvador Dalí, 
un dels artistes 
més originals i 
excèntrics del 
segle XX, ha 
estat un bon 
motiu per 
engrescar els 
nens i nenes de 
P-4 a fer-ne un 
estudi. Tot 
seguit en tenim 
una petita 
mostra del que 
saben, però 
convideu-los a 
parlar-ne i... us 
quedareu
bocabadats.





L’element de la nostra classe 
ha sigut “la cullereta”. Dalí fa 
sortir culleretes a molts dels 
seus quadres. A Púbol hi ha 
una cadira feta amb 
culleretes.

Hem visitat el castell de Púbol. És un espai dedicat a 
Gala, és el seu refugi, és sever, misteriós. És on Dalí 
reflexiona en la seva etapa final. 
Està ple de simbologies que han encuriosit els nens. En 
primer lloc hem estudiat la ruta que ens porta de 
Girona fins allà. 
Als jardins de l’entrada hem trobat elefants amb 
potes d’estruç i amb la trompa que serveix d’aspersor. 
S’han fixat en els escuts.

EXCURSIÓ A PÚBOL

La personalitat de Salvador Dalí 
no es pot entendre sense 
conèixer els tres centres o 
espais que han configurat una 
bona part de la seva vida: Port 
Lligat, Teatre-Museu Dalí de 
Figueres i el Castell de Púbol. 
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Els ha cridat molt 
l’atenció el cavall 
blanc, i diuen que 
sembla de debò. 

Uns altres elements que els han cridat l’atenció han 
sigut les girafes cremades del tapís, els rellotges tous i 
moltes coses més, el tocador de la Gala, el seu llit, etc.
Tot plegat ha fet que els nens tinguin una mica de visió 
del que era l’empordanès que enguany celebrem el 
centenari del seu naixement.
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Cicle
Inicial

1r



També són importants els seus barris, 
el barri vell, el barri de Sant Daniel, el 
barri de Sant Narcís, el de Pedret, el 
de l’Eixample, que és on vivim nosaltres. 
Hi ha molts carrers i sobretot molt 
diferents. El Barri Vell té els carrers
estrets i curts, ara hi ha l’Exposició de 
Flors i s’hi passeja molta gent, 
l’Eixample té els carrers molt més 
amples i llargs. El carrer de la nostra 
escola es diu Joan Maragall i és molt 
llarg i és al barri de l’Eixample. Hi ha 
carrers que tenen “carril bici” i es pot 
anar a Salt, Sant Feliu i Olot. 

Hi ha molta gent que ve 
a visitar la nostra 
Catedral, amb la seva 
rosassa de colors, i 
també a sentir el so de 
l’orgue. Per pujar-hi hi 
ha 90 esglaons, plens de 
nummulits. Veiem la seva
façana plena de sants, la
Verge i els àngels. La 
Catedral està feta amb 
una sola nau. A dins hi 
ha escultures molt 
maques i a fora gàrgoles 
com la de la Bruixa. Té 
un germà al cantó que és
l’església de Sant Feliu,
el campanar acaba amb 
moltes punxes que 
s’assemblen a les d’una 
corona de rei. 
Girona també té moltes 
places, com la plaça 
Miquel Santaló, just 
davant de la nostra 
escola, la plaça del 
Mercat o la plaça del 
Lleó, perquè hi ha una
estàtua d’un lleó, ... 

Tenim un camp de futbol al barri de Palau i un 
pavelló de bàsquet a Fontajau. 
Girona té hotels on poden venir turistes per
visitar la ciutat i els pobles dels voltants, i també 
molts restaurants, on s’hi menja molt bé, ja que 
tenim molta fama de bons cuiners. 
Girona m’enamora! 

Com veuen els nens de la seva localitat

La meva ciutat és Girona, és bastant gran i per tant 
hi ha bastants habitants. Té coses molt importants 
com els ponts, el de Pedra, el de ferro... on hi 
travessa el riu Onyar. En aquest riu s’hi poden veure
moltes carpes. 

2n
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Relacioneu cada text amb el seu dibuix dalinià: 

L’observatori astronòmic de Sabadell

La sortida del segon trimestre van anar per
l’Univers. A Sabadell hi ha un observatori molt
petit amb un gran telescopi. Primer vam veure un
vídeo de la història del Sistema Solar a partir del
naixement de l’estrella Sol.  Vam aprendre moltes
coses, com que Venus és l’únic planeta que gira al
revés. La cosa que més ens va impressionar va ser
veure les taques i protuberàncies del Sol pel
telescopi. Ep! No oblideu d’utilitzar un bon filtre
per mirar el Sol! Us podríeu cremar els ulls! 

SORTIDES I ACTIVITATS 

Cicle
Mitjà 3r

Exposició La vida de les formes: ESCHER

Vam anar a l’exposició de l’Escher a la Fundació
de la Caixa. Va ser molt divertida perquè
dibuixava coses impossibles a tot arreu menys
a la imaginació. Vam veure quadres amb moltes
perspectives, segons com els miraves veies
coses diferents. També començaven amb una
forma i acabava amb una altra. No sabies mai
quina figura apareixeria. Vam acabar fent un
taller de transformacions: encaixàvem llan-
gardaixos i va aparèixer un gran hexàgon. Va
ser molt interessant i divertit! 
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5èCicle
Superior
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Una excursió inesperada 
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6è

Adaptació
de la 
llegenda de
Sant Jordi 



Dijous Gras
 (19-02-04) 

Els alumnes de 6è 
reparteixen el 

berenar

Castanyada (28-10-03) 

Els Pastorets (19-12-03)

Jornada de Portes Obertes (17-12-03)
Concert Alfons Encinas

Celebració del Dia de La Pau
(30-01-04)

Tots els nens i nenes de
l’escola formen la figura

d’un colom.

16
Alumnes i mestres porten la barretina 

posada i els bigotis a l’estil Dalí



Celebració dels
Jocs Florals

Diada de Sant
Jordi  (23-04-04)
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Festa de Carnestoltes (28-02-04)

Festa de fi de curs (4-06-04)
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