OFERTA TARDES DE MÚSICA 2019- 2020
•
•
•
•
•
•

“Música i Moviment” (P4-P5)
“Música i Moviment” i “Roda d'instrument” (1er)
“Combo - llenguatge” (2on - 6è)
“Instrument” (2on – ESO): violoncel, violí, guitarra, piano i clarinet.
“Grup de guitarra i veu” (ESO): Només per a alumnes del Costa.
TARDES DE DIVENDRES (Només per a alumnes del costa en horari
de 14:30-16:30h)
(veieu més avall la descripció de les assignatures)

HORARIS
P4-P5, de 16:30 a 17:30
• DILLUNS – escola Dolors Monserdà-Santapau
•

DIMARTS – escola Costa i Llobera

•

DIJOUS – escola Tàber

de 1er de primaria a ESO, a partir de les 17h*
•

DIJOUS – escola Costa i Llobera**

* Els horaris s'adapten a la graella que es conforma a principis de curs que resulta
del total d'alumnes que tenim i els instruments que toquen.
** Els alumnes de les escoles Tàber i Dolors Monserdà-Santapau, es dirigeixen a
l'escola Costa i Llobera acompanyats per monitors o professors de les Tardes de
música.

LES CLASSES ES REALITZEN D'OCTUBRE A JUNY
QUOTES
• Les quotes són mensuals. (d'octubre a Juny)
• Les condicions de baixa s'adaptaran a la política de les extraescolars
de l'escola Tàber (escola que administra la activitat).
P4 i P5:...........................45€
1er:..................................73€
2on – ESO:.....................90€
Guitarra i veu (ESO): ... 50€

DESCRIPCIÓ de les ASSIGNATURES
Música i Moviment (P4 - P5 i 1er). Sessions que proposen endinsar-nos al món de
la música des del moviment. D’aquesta manera l’alumne assumeix intuïtivament
paràmetres fonamentals per a la seva iniciació musical.
Es treballaran conceptes relatius al ritme, afinació, l’escolta. Així com a la cultura
musical general (audicions, reconeixement d’instruments, d’estils musicals).
Roda d'instrument (1er): Al llarg del curs els alumnes de 1er coneixeran i
treballaran durant unes quantes setmanes amb cada un dels instruments que oferim
a l'escola. Una bona manera d'entrar en contacte amb la pràctica instrumental i la
naturalesa de cada instrument.
Combo-llenguatge (2on – 6è de primària). Sessions pensades per alumnes que
s'inicien en l'instrument i com a conseqüència a la teoria musical. Mitjançant peces
interpretades col·lectivament es treballaran els ítems teòrics implicats. Una camí per
endinsar-se a la part abstracte de la música a través de la pràctica.
Instrument (2on primària – ESO). Classes d'iniciació i perfeccionament de la
pràctica instrumental. Possibilitat de formar-se en la interpretació del piano,
Violoncel, violí, guitarra i clarinet. Classes amb professorat professional. Hi ha
d'haver un mínim d'alumnes inscrits per poder oferir classes de cada instrument.
(individual o grups reduïts).
Grup de guitarra i veu. Activitat dirigida a alumnes d’ESO. La seva intenció és la de
saber-se acompanyar amb la guitarra cançons que cantem. Una part del repertori
que es treballarà sorgirà de l’interès dels alumnes del grup. Amb això es pretén
fomentar una experiència musical basada amb allò «personal». Que connecti doncs
amb la sensibilitat, gustos i interessos dels alumne.
RATIOS:
Totes les activitats tenen unes ratios de: mín.: 7 / màx.: 12 alumnes.
excepte guitarra i veu : Mín: 10 alumnes.

