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Grup de GRANS: Per alumnes de 2n i 3r curs de Nivell Elemental
Dissabtes al matí: 26 oct, 30 nov, 14 des, 25 gen, 21 feb, 22 març,
25 abr, 16 maig, 6 juny
Horari: 10:30 a 11:15 (45 min)
Preu: 89 Euros (únic pagament de tot l'any)
Continguts:
- Peces de 2n i 3r curs, repertori comú (Minuet en Sol Major, El granger feliç)
- Repertori del projecte (de final de curs) a dues o quatre mans
-Treball lúdic i cooperatiu de la part tècnica (escales i arpegis)
-Improvisació individual i col·lectiva
-Confecció d'una peça de composició pròpia a partir d'un text poètic
Objectius;
-Gaudir de tocar junts alhora que fiancem el repertori del curs.
-Participar en projectes artístics col·lectius-Aprendre i treballar els continguts bàsics
musicals i tècnics de manera cooperativa i lúdica d'acord amb el nivell de cada nen (de
vegades aprenen més entre ells que si els ho diu el mestre....comprovat!)
-Desenvolupar l'escolta i l'atenció vers el so. Com podem expressar millor les idees
musicals que trobem a les partitures?
- Poder trobar un llenguatge musical propi a través de la composició d'una peça.
Durant les sessions tindrem un espai per treballar de manera lúdica el repertori
estipulat de cada curs, tocarem a l'uníson i farem jocs d'escolta, de reflexos, de
memòria, d'agilitat, de canvis de matisos i d'articulacions, etc, Prepararem el concert
del projecte de final de curs del departament, trobarem estones per tocar a 4 mans i
cuidarem la part creativa de cada infant amb la confecció una partitura pròpia.

Inscripcions a info@elmusical.cat
EL MUSICAL - CARRER RAMON LLULL, 16 - 08913 BELLATERRA
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Grup de PETITS: A partir d'iniciació 2 fins a 1r (de 5 a 7 anys)
Dissabtes al matí: 26 oct, 30 nov, 14 des, 25 gen, 21 feb, 22 març,
25 abr, 16 maig, 6 juny
Horari: 13:00 a 13:45 (45 min)
Preu: 89 Euros (únic pagament tot l'any)
Objectius:
-Gaudir de tocar junts a l'hora que adquirim hàbits de treball i estudi i desenvolupem
l'escolta
-Participar en projectes artístics col·lectius
-Aprendre i treballar els continguts bàsics musicals i tècnics de manera cooperativa i
lúdica d'acord amb el nivell de cada nen (de vegades aprenen més entre ells que si els
ho diu el mestre....comprovat!)
-Crear petites composicions pròpies a partir de poemes i a l'inrevés.

Durant les sessions, a través d'un repertori comú amb peces fàcils i atractives,
tocarem junts i hi jugarem per tal d'anar aprenent i gaudint de la música. Participarem
en el projecte de final de curs del departament de piano (a 2,3 o 4 mans) i farem petites
creacions a través de textos poètics.

Inscripcions a info@elmusical.cat
EL MUSICAL - CARRER RAMON LLULL, 16 - 08913 BELLATERRA

