CLASSES COL·LECTIVES
DE PIANO
Alumnes de Nivell Elemental (Escola de Música)

Professora: Aïda Roca
Un dissabte al mes d'11:45 a 12:45 (1H)
Dies: 23 febrer, 9 març,
13 abril, 11 maig, 1 juny.
Preu total: 59 Euros
ADREÇAT A: alumnes d'iniciació 1 i 2,
1r i 2n de Nivell Elemental
MÍNIM: 4 ALUMNES
SI ESTEU INTERESSATS PASSEU PER
SECRETARIA A DEMANAR MÉS
INFORMACIÓ I A APUNTAR-VOS A LA
LLISTA. AMB 4 ALUMNES JA PODREM
COMENÇAR EL GRUP!
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Objectius:
-Desenvolupar l'escolta a través de tocar conjuntament
-Motivar l'aprenentatge de la música i del piano
-Treballar la creativitat a nivell col·lectiu
-Aprendre i treballar els continguts bàsics musicals i tècnics en conjunt
(de vegades aprenen més entre ells que si els ho diu el
mestre....comprovat!)
Durant les sessions tindrem un espai per:
- Tocar a l'unisó alguna peça fàcil de lectura a vista o anteriorment
proposada/que coincideixi amb el repertori que cadascú té.
- Realitzar jocs musicals a través del piano per tal d'aprofundir en la
educació de l'oïda, treballar tècniques i aspectes musicals recurrents, o
en base a certs elements del llenguatge musical de manera divertida.
- Improvizar i realitzar composicions individuals i conjuntes. Aquest curs
al voltant de la idea dels "Quadres d'una exposició", on crearem
músiques a partir de varios quadres coneguts, on cada nen podrà pintar i
explicar musicalment un quadre creat per ell mateix o fins hi tot
expressar plàsticament una peça anteriorment apresa.
-Tocar a mode d'audició o concert una peça que estiguem preparant
durant aquell mes a la classe individual (així tenen la obligació d'estudiar
molt bé una peça per tocar-la davant de tothom).

JA TENS LA
OPORTUNITAT DE
TOCAR EN GRUP!
NO T'HO PERDIS!

