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1. OBJECTIUS GENERALS

Oferir la possibilitat d' iniciar una educació musical a l' escola
 d' educació infantil i primaria.

Donar l'opció als alumnes de la escola de continuar o fer les activitats musicals dintre de la mateixa escola.

Introduïr o continuar la pràctica musical tant a nivell individual com en grups de cooperació.

Augmentar la motivació dels estudiants de participar en activitats extra-escolars oferides a l' escola.

Oferir concerts per Nadal i Final de Curs i participar en events musicals, a través de Matins musicals, activitat important 
per al desenvolupament artístic musical.

INICIACIO MUSICAL
El món inicial de la música a traves de jocs musicals, balls, danses, contes, 

dibuixos, cançons, es comença a treballar la veu, el ritme, la melodia, 
les notes i figures musicals. 

Musicoteràpia

ESCOLA DE MUSICA



  

La teoría musical posada a la pràctica és la millor motivació a l'hora de decidir-se per adinsar-se en el món de la música. 
És una forma de creació directa per potenciar tant la ment com les emocions. És una forma d'expressió humana que 

uneix l'individu amb el grup.
Aprenentatge de llenguatge musical. 

Instruments:
Piano

Guitarra / Guitarra eléctrica
Ukelele

Baix
Violí

Bateria/Percusió
Cant

 Acordeón
Saxofó

INSTRUMENT MUSICAL



  

Està demostrat que la pràctica musical a nens, joves i adults té grans beneficis:

- Promou l'activitat motora.

- Incrementa la participació acadèmica.

- Ensenya el valor d'aconseguir metes.

- Conrea la concentració i l'escolta focalitzada.

- Fomenta el desenvolupament vocal i millora les habilitats socials.

- Estimula la imatge pròpia i la seguretat en si mateix.

- Inspira l'autosuficiència i l'estima pel treball en equip.

- Desenvolupa la creativitat i la posada en pràctica de la mateixa.

La batucada és un grup de percussió i com a tal desperta el sentiment d'unió, d'equip, en el qual tots els membres són 
igual d'importants

BATUCADA



  

BALL MODERN

          El món del ball Modern,Urbà Zumba, Hip Hop, Styles, Funky, Salsa... 

Activitat física: Per mitjà del ball es millora la qualitat del cos i l'estat físic, no obstant els 
balls moderns, en desplaçar-se amb major agilitat, ajuden a mantenir la salut perfecta i 
alhora desenvolupen un grat per l'esport.

Ajuda a la psicomotricitat: Moure el cos al ritme de la música pot arribar a ser una cosa 
senzilla, però és més difícil del que sembla. Si els nens aconsegueixen 'fondre' el seu cos 
amb la música i regular els moviments, això facilitarà que aconsegueixin elevar els seus 
nivells de psicomotricitat.

Treball en equip: Encara que això així mateix passa amb la dansa clàssica, en els balls 
moderns el treball en equip o en parella es troba molt present. Els nens es formen per 
treballar en comunitat al ritme de la música actual.

Permet divertir-se: Una de les pautes que distingeixen el ball clàssic del modern és que 
encara que amb el primer els nens de la mateixa manera es diverteixen, amb la dansa 
moderna, per exemple, el zumba, també somriuen i gaudeixen massa.



  

Aquesta activitat de "aprendre a cosir" està destinat a ser divertit i educatiu.
Depenent del nivell, els nens poden fer una petita bossa, una cartera, roba per als seus 
nines, una faldilla, una samarreta amb un patró.

Els nens i nenes aprenen a cosir a mà ia màquina,
També poden aprendre reciclatge i personalització
de les seves peces ..

T'ensenyem trucs de la confecció, perquè gaudeixis cosint tot el que t'imaginis, facis 
arranjaments i transformis peces al teu gust alhora que aprens una professió 
apassionant.

“MODA” COST I COSTURA
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