Extraescolars 2021 Pla COVID-19
ACTIVITATS
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
L'objectiu principal és el desenvolupament de les capacitats musicals de cada nen treballant el ritme,
l'entonació, l'escolta, la concentració, la creativitat, l'atenció i la memòria auditiva a través d'activitats i jocs
musicals. Aquesta activitat és un pas previ per a especialitzar-se en un instrument o formar part d'una
orquestra. Dirigida a educació infantil i cicle inicial. De dilluns a divendres.
TEATRE MUSICAL
Descobrirem la interpretació, la música, el cant i la dansa a través del joc i del muntatge d'un espectacle
final. Fomentarem el treball en equip i els llenguatges expressius de cada infant mentre ens divertim,
experimentem i aprenem. Viurem l'experiència de crear i assajar una obra musical i ensenyar-la al públic al
final de curs. Dirigida a cicle inicial, mitjà i superior. Dilluns, dimarts i divendres.
COS I RITME
Explorarem la interiorització del ritme des de dos vessants que es complementen: La percussió i els
moviments del cos. Posarem en joc la motricitat, la cognició i l'emoció. Ajudarem a adoptar una bona
consciència corporal i a millorar la memòria i la concentració amb el treball constant de la lateralitat. Alhora
experimentarem l'execució d'un instrument de percussió, el cajón, com a via d'expressió musical, tant
individual com de grup.
Dirigida a cicle mitjà i superior. Dilluns, dimecres i dijous.
ORQUESTA DE CAMBRA
Aprendrem a tocar instruments mitjançant la interpretació musical en conjunt. Es treballarà tant la part
d'aprenentatge individual de l'instrument com les diferents habilitats socials implicades (escolta,
col·laboració, rols). Dimarts i dijous.
MUSICOTERÀPIA
Utilitzarem la música i els seus elements (so, ritme, harmonia i melodia) per promoure i facilitar la
comunicació, les relacions, l'aprenentatge, el moviment i l'expressió. L'objectiu d'aquesta activitat és satisfer
les necessitats físiques, emocionals, socials i cognitives dels nens a través de la música. Dirigida a totes les
edats. Dilluns i dimarts.

CEMB

Educació infantil

 SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 1
 MUSICOTERÀPIA

Cicle inicial

 SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 2
 TEATRE MUSICAL
 MUSICOTERÀPIA

Cicle mitjà i superior





TEATRE MUSICAL
COS I RITME
ORQUESTA DE CAMBRA
MUSICOTERÀPIA

 1 classe d’una hora
setmanal.
 Grups de 4 a 6
alumnes.
 28 € mensuals.
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