Extraescolars de música
a l’Escola La Falguera curs 2015-2016 (provisional)
a càrrec de Agrupació Musical de Vilanova del Vallès

Projecte educatiu per oferir una educació musical rica i viva, per divulgar la música i
la cultura tant la universal com la tradicional i popular. Es tindrà la vida sociocultural
del municipi com a punt de partida per fomentar la participació, l’experiència
artística col·lectiva, els valors, el patrimoni de la vila, la divulgació i interès per la
música i l’art, la implicació de les famílies, la solidaritat... Tot, per ajudar al
creixement integral dels alumnes com a persones i afavorir la cohesió i integració
de les famílies a l’activitat local. La nostra proposta té una finestra oberta al
moviment associatiu i la vida sociocultural del municipi. Hi haurà una presència
important de l’experiència i pràctica musical, sense oblidar l’aprenentatge
d’aspectes més conceptuals i teòrics. La oferta és un petit programa educatiu, que
pretén cobrir un mínim d’àmbits pedagògics.

Mes informació:
Pàgina web: www.falguera.musicaviva.cat
Correu electrònic: info@musicaviva.cat

Telèfon: 669 275 964
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Activitats:

Cant coral (30’)

Infantil i
primària

La veu és l’instrument més fonamental de l’ésser humà.
Aprenem a cantar en grup, i gaudim amb les cançons que ens
agraden i les que descobrim mentre creixem.

Sensibilització (45’)

Infantil

Per als més petits, descobrir la música, a través de contes,
activitats, cantar, moviment. Estimulem els sentits i la
imaginació tot descobrint un món cultural sense límits.

Primària

Durant tot el curs anirem descobrint els diferents instruments
que podem tocar, els trets bàsics, el sò, la seva funció, com
tocar-los. Així més endavant podrem decidir quin instrument
aprendrem a tocar.

Primària

Aprenem a tocar el nostre instrument i compartim amb els
altres aquesta experiència. Aprenem un repertori i aprenem
també els trets fonamentals del llenguatge musical.

Primària

Per als que ja estem aprenent a tocar un instrument en
particular, ens ajuntem per tocar junts i crear un repertori i
unes activitats per aprendre a tocar, escoltar, intervenir i
gaudir de la música en grup.

Roda d’instruments (45’)

Classe Instrumental (45’)

Conjunt instrumental (45’)

Horaris provisionals
Horari (dimarts)
12:30 – 13:00
16:45 – 17:30
17:30 – 18:15
18:15 – 19:00

Activitat
Cant coral (30’ al migdia)
Estimulació i sensibilització
musical

Roda d’instruments

Classe instrumental
Classe instrumental
Classe de conjunt instrumental

Instruments de la Roda i de la classe instrumental (orientatiu):
cant, flabiol i tradicionals, percussió, piano, guitarra, baix, violí, violoncel, flauta...
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Característiques
•
•
•
•
•
•

Oberta a tots els alumnes i famílies de l’escola i també a persones externes.
Activitats en grup, inclosa la classe instrumental.
Dia: Dimarts (Període: d’octubre de 2015 a juny de 2016, inici Dimarts 6 d’octubre)
Es faran audicions i altres activitats puntuals. Properament es facilitarà un calendari escolar.
Les activitats tindran lloc a les instal·lacions de l’escola La Falguera.
Les activitats podrien no començar si no hi ha suficients alumnes.

Preus
•

•

Matricula i material: 15€ (a pagar a l’inici de curs, amb la primera mensualitat )
o La matricula es paga per cursar una o més activitats.
o Exempció de matrícula reservant plaça abans del 26 d’agost de 2015.
Preu per alumne:
o Cant coral: 15€/mes
o 1 activitat: 20€/mes
o 2 o més activitats (inclòs coral): DESCOMPTE de 5€ per activitat, a partir de la segona.
Per reservar plaça envieu un correu a info@musicaviva.cat amb les dades:
DESCOMPTE: Exempció de matrícula reservant plaça abans del 26 d’agost de 2015.
o
o
o
o
o
o

Nom, cognoms i data de naixement de l’alumne*
Nom(s) del(s) pare/mare/tutor i telèfon de contacte*
Curs que farà el 2015-2016 i si no és de la falguera, centre on estudia *
Activitats que volen realitzar *
Observacions, expectatives, coneixements musicals de l’alumne, etc...
Suggeriments
* camps obligatoris
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Descripció de les activitats
Coral: Uneix-te a la diversió de cantar tots junts en aquesta coral. Aprendràs cançons de tots
els gèneres juntament amb petites coreografies per unir cos i veu. Aquestes classes inclouen
exercicis d’escalfament, tècnica vocal i assaig de cançons. Una meravellosa introducció al cant
i l’actuació.
Sensibilització musical: Fes els teus primers passos en el món de la música. T’introduirem en
els conceptes i fonaments de la música. Aprendràs a través de cançons, contes musicals,
audicions, danses, jocs rítmics, entonació, instruments…
Roda d’instruments: Un cop assolit un primer contacte amb la música, ja sigui amb la
sensibilització musical, o altres activitats, és el moment d’escollir un instrument de música. A
la Roda d’instruments farem un tast durant tot el curs d’una sèrie d’instruments que podreu
aprendre a tocar, en cursos posteriors, en aquesta extraescolar. L’elecció del “primer”
instrument és important però no és una decisió crucial, ja que tocar amb qualsevol instrument
requereix la mateixa dedicació i els paràmetres musicals són compartits. A més, al cap i a la fi,
ens servirà per tocar i compartir la música junts, per tant acabarem igual. Tanmateix és
important que quan es fa aquesta elecció es tingui un cert coneixement de tots els
instruments i s’hagi pogut experimentar mínimament amb ells. És per això que fem aquesta
activitat, en la que aprendrem, sobre els instruments: el so, la funció, l’anatomia, referents a
la música que ens envolta, la tècnica especifica que cal desenvolupar, etc. Els instruments que
coneixerem són cant, flabiol i tradicionals, percussió, piano, guitarra, baix, violí, violoncel o
flauta. Aquesta activitat està destinada a nens i nenes de 6 a 9 anys, però hi poden participar
altres.
Classe instrumental: Aprendrem música i aprendrem a tocar el nostre l’instrument,
compartint l’aprenentatge amb els companys a la classe. Aprendrem cançons i com podem
aplicar la nostra pròpia creativitat, i aprendrem elements tant instrumentals com formes i
elements del llenguatge musical. Aquesta activitat tindrà diversos grups, en funció dels
instruments, nivells i edats. És recomanable que els nens cursin primer la Roda d’instruments
abans de fer classe instrumental. També es possible fer classe d’instrument per adults, o en
classes personalitzades, consulteu-ho a la organització.
Conjunt instrumental: Per als que ja tenen un cert domini del seu instrument, en aquesta
activitat aprendrem a tocar en conjunt, amb els altres instruments i prepararem un repertori
de cançons i altres elements escènics. Posarem a la pràctica el que hem après.
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Continguts curriculars
Sensibilització musical
Objectius:
• Sensibilitzar i introduir al món de la música de manera lúdica.
• Compartir diversos ambients musicals.
• Introduir: instruments, sons, contes, imatges, imaginació i moviments, audició activa.
• Introduir conceptes bàsics de música.
• Potenciar la concentració i la relaxació.
Contingut:
• Teoria: aprendre les notes, figures, intensitats, reguladors, qualitats del so, etc.
• Cançó: aprendre l’hàbit d’escoltar cançons. Cantar cançons del repertori adequat a
l’entorn, a les diferents cultures i països, cançons populars, etc.
• Dictats rítmics i melòdics: reproduir fragments rítmics i melòdics amb les figures
musicals bàsiques, a través de la veu, el cos o instruments.
• Entonació: entonar fragments musicals i les notes de l’escala a través del joc i cançons.
• Ritme: sensibilitzar l’aspecte rítmic intern a través del joc i la imitació amb relació al
cos i els intruments.
• Contes musicals: iniciar a la interpretació a través de la música-conte.
• Reconeixement auditiu i visual d’instruments: presentar els diversos instruments.
Aprendre a relacionar el so amb la imatge de l’instrument. Iniciar a la manipulació i
tècniques d’ús dels diversos instruments. Classificar els intruments per families (corda,
vent, percussió).
• Audició: desenvolupament de l’audició musical en els diferents estils musicals i
discriminar els sons (naturals, mecànics, animals, del cos, etc.)
• Dansa: treballar la motricitat natural de l’infant utilitzant diversos estils musicals.
• Expressió corporal i moviment: seguir la música marcant la pulsació i/o amb les
indicaciones concretes. Utilitzar el cos com a instrument d’expressió, comunicació i
comprensió de la música. Desenvolupar la motricitat.
• Relaxació: treballar sobre la interiorització d’un mateix a través de la música, la dansa,
massatges, etc.

Mes informació:
Pàgina web: www.falguera.musicaviva.cat (provisional)
Correu electrònic: info@musicaviva.cat
Telèfon: 669 275 964
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