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GUIA DIDÀCTICA  
 

PRESENTACIÓ 

1, 2, 3… Dalí! consisteix en una experiència multimediàtica musical a través de l’imaginari del 

pintor Salvador Dalí. Mitjançant cançons originals de la compositora Marta Viñeta, els alumnes 

podrán gaudir i fer música, acompanyant al Dalí en les seves aventures pel món dels somnis, és 

per aquest motiu que és molt important que mireu el dossier pedagògic sencer per tal de saber 

quins seran els moments on intervindreu. 

Espectacle recomanat per alumnes d’educació infantil i cicle inicial, mitjà i superior de primària. 

 

FITXA ARTÍSTICA 

Els músics que participaran en l’audició són: 

 Marta Viñeta: Veu i direcció musical 

 Andrea López: Violoncel 

 Alan Pribizchuk: Baix elèctric 

 Jofre Fité: Teclat i sintetitzador 

 Denís Suárez: Bateria i percussió. 

 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

 Acostar els alumnes a l’obra del Salvador Dalí. 

 Acostar els alumnes a la música en directe. 

 Incidir en el treball en equip i la solidaritat amb els companys. 

 Fer i experimentar música. 

 Donar eines per el desenvolupament emocional dels alumnes mitjançant la música. 
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GUIÓ DE L’ESPECTACLE 

Un dels músics (qui interpreta en Dalí), condueix la sessió-concert, introduint les línies 

argumentals i activant la participació. 

Durada: 35-40 minuts. 

 

PARTICIPACIÓ 

ABANS DEL CONCERT 

És important crear vincles amb la música que escoltem, per tant, és recomanable escoltar-la i 

integrar-la poc a poc. És per això que, el dossier, té una sèrie de propostes pedagògiques per a 

treballar prèviament a l’aula amb els infants, que durant el concert, escoltaran en directe. 

Al concert, totes les peces estan pensades de manera que els infants hi puguin participar amb 

cadascuna d’elles, per tant, és molt convenient que les hagueu treballat abans de venir al 

concert. 

DURANT EL CONCERT 

Durant el concert el professorat ha de fer-se responsable del grup i prendre les mesures 

necessàries per tal de garantir la qualitat de l’experiència. És convenient que el professor o 

responsable del grup posi els alumnes en una actitud tranquil·la i respectuosa envers els 

companys, els músics i la música. 

En tractar-se d’un concert educatiu, en un àmbit educatiu, ens reservem el dret de demanar a 

alguna persona o centre que abandoni la sala en cas que la seva actitud dificulti i distorsioni el 

concert. 

MOMENT PARTICIPATIU 

El concert té una sèrie de moments participatius que recomanem treballar abans a classe, per 

tal de garantir la participació i implicació de tothom amb la música i l’experiència. 
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NOM DE LA PEÇA ORDRE DINS 

DEL CONCERT 

DESCRIPCIÓ DEL MOMENT PARTICIPATIU 

Nana 1. Acompanyar la peça amb moviment: 
Quan la cançó diu: “Dormo” a la part final de la cançó, 
farem el gest d’anar a dormir, posant les mans juntes 
sota una galta. 
 

Volar 3. Cantar a la cançó: 
“Anem a buscar el nostre destí, Anem a buscar el nostre 
destí, No ens podran parar, no ens podran seguir”. 
Primer ho cantarem molt fluix, quasi en veu baixa, i 
anirem pujant el volum progressivament, fins a fer-ho 
molt fort. 
 

La Perla 4. Acompanyar amb moviment: Quan la melodia soni, 
piquem les mans un cop fent palmes i els altres dos 
temps del ¾ amb el genolls (palma, genoll, genoll), 
quan moduli palma, nas, nas, i quan torni a modular 
palma, cap, cap. 
 

El vaixell 5. Acompanyar la peça amb moviment: 
Quan el cello faci la melodia de la introducció, que es 
va repetint al llarg de la cançó, pujar els braços i girar 
els canells de les mans cap als costats. 
Quan acabi la melodia del cello deixar les mans en 
repòs a sobre de les cuixes. 
 

Tramuntana 6. Bufar suau: 
Quan la lletra diu: “bufa tranquil·la, bufa calmada”, 
bufem suau com una brisa 
Bufar fort: 
Quan les lletra diu: “bufa salvatge, bufa lliure”, bufem 
fort imitant la força d’una tempesta. 
 

1, 2, 3… Dalí! 7. Cantar a la cançó: 
1, 2, 3… Dalí!, farem festa vine amb mi 
1, 2, 3… Dalí!, que la música és aquí 
i els “oooh” 
 

 


