Fitxa d’activitat extraescolar

NOM de L’ACTIVITAT: MUSICA’T – Projecte de música activa
A qui s’adreça: a alumnes de l’escola des de P4 fins a 4rt d’ESO
Horari:
L’horari depèn de l’activitat (*oferta d’activitats del curs 2017-2018):
Dilluns de 17h a 18:00h  CANTEM: activitat dirigida a alumnes de P4 i P5
Dimarts de 17:15h a 18:15h  MUSICA’T EMBRIÓ: activitat dirigida a alumnes de 1r i 2n de
Prim.
Dimecres de 15:15h a 16:45h  TEATRE DE CREACIÓ: activitat dirigida als alumnes d’ESO
Dijous de 17:15h a 18:15h  SIGUES YOUTUBER: activitat dirigida a els alumnes de Primària de
3r fins a 6è.
Divendres de 17h a 19:15h  TEATRE MUSICAL: activitat dirigida als alumnes de 4rt. 5è. I 6è.
de Primària i ESO.
Dissabtes d’11 a 12:30h (cada 15 dies)  DISSABTES DE MÚSICA EN FAMÍLIA: activitat dirigida
a les famílies de l’escola.
(Dia i hora per confirmar)  MANTRES I MINFULNESS: activitat dirigida als alumnes a partir de
4rt de Primària i ESO.
(Dia i hora per confirmar)  LLENGUATGE I HARMONIA: activitat dirigida als alumnes des de 3r
fins a 6è de Primària i els de la ESO. (Es faran grups segons el nivell de cadascú i els seus
objectius)
Classes individuals d’instrument  horari de migdia o tarda a concretar amb la disponibilitat
del professor. Els horaris que s’ofereixen són tant de migdia (14h a 14:45h) com de tardes (17h
a 19:30h).
Classes de COMBO  horari a acordar entre els alumnes apuntats i el mestre, la disponibilitat
és, tant de migdia (14h a 14:45h) com de tardes (17h a 19:30h)
Per més informació: musicatactiva.wixsite.com/musicat
Període d’activitat: d’octubre a juny.
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Breu explicació de cada activitat:
CANTEM (P4-P5):
Nombre mínim d’alumnes per grup: 6 alumnes
Nombre màxim d’alumnes per grup: 12 alumnes
En aquesta activitat es pretén que l’alumnat estigui en contacte amb la música des de
l’experimentació i la cançó. Cantaran i ballaran cançons properes que a ells en les que s’hi
senten identificats. Es treballa a través de cantates curtes que tenen part de conte i part
d’expressió vocal.

MUSICA’T EMBRIÓ (1r i 2n de Prim.):
Nombre mínim d’alumnes per grup: 6 alumnes
Nombre màxim d’alumnes per grup: 12 alumnes
L’activitat vol oferir a l’alumnat una aproximació a la música des de la veu, els instruments i el
cos. Cantaran, es mouran, escoltaran i tocaran. L’objectiu és guiar-los en el seu camí artístic ja
sigui el de la dansa o el de la veu o el dels instruments. A més, ens visitaran diferents
instruments que, en els anys següents, si volen, podran començar a tocar. És una continuïtat
una mica més complexa de l’activitat Cantem!

SIGUES YOUTUBER (de 3r a 6è de Prim.):
Nombre mínim d’alumnes per grup: 6 alumnes
Nombre màxim d’alumnes per grup: 15 alumnes
Has pensat mai en obrir-te un canal de youtube i poder-hi penjar vídeos? Doncs això és el que
farem des de l’activitat. Obrirem un canal i allà hi anirem penjant totes les cançons que anem
treballant en grup. Serem els següents PS Chorus22 o el proper Justin Biber!! Aprendrem
també a gravar, a editar els vídeos, i els perills que suposen les xarxes.
A més, tot músic o artista ha de conèixer el seu propi instrument, la veu! En aquest espai es
pretén experimentar a través de la veu i el cant coral per tal de millorar les habilitats
artístiques, creatives i socials. Per als músics, saber cantar els ajuda a finar millor el seu
instrument i per als que senzillament en volen gaudir, és una activitat perfecte per passar una
bona estona coneixent-se a un mateix i a la seva veu.
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TEATRE DE CREACIÓ (ESO):
Nombre mínim d’alumnes per grup: 8 alumnes
Nombre màxim d’alumnes per grup: 12 alumnes
En aquesta activitat es proposa als adolescents, treballar des de la interpretació i improvisació
fins a generar escenes, experiències. Es tracte d’aprendre a fer teatre en tots els sentits, des de
la tècnica més “rígida”, passant per al coneixement del propi cos i de les seves capacitats, fins a
la capacitat d’inventar i crear amb tots els elements possibles que ofereix el teatre.

TEATRE MUSICAL (4rt a 6è Prim):
Nombre mínim d’alumnes per grup: 8 alumnes
Nombre màxim d’alumnes per grup: 20 alumnes
Interpretació, dansa i veu; una activitat on es treballen les tres disciplines de manera
transversal. Desenvolupant les habilitats dels nens i les nenes en els tres àmbits, a més de la
creativitat, l’empatia, i totes aquelles referents al coneixement d’un mateix i a la superació de
la por escènica i les habilitats comunicatives.

MANTRES I MINDFULNESS:
Nombre mínim d’alumnes per grup: 4 alumnes
Nombre màxim d’alumnes per grup: 8 alumnes
La música és un dels millors vehicles per trobar aquell punt de relaxació i de coneixement
personal que, cada vegada més, sembla més allunyat de la humanitat. Amb aquesta activitat,
volem oferir un espai on la persona i el seu ser es trobin. Els mantres són cançons fàcils i
repetitives que ajuden afavoreixen la relaxació i la consciencia plena. També es treballarà a
partir del yoga, les mandales i altres tècniques com el mindfulness.

DISSABTES DE MÚSICA EN FAMÍLIA:
Nombre mínim de famílies: 4
Nombre màxim de famílies: 10
Activitat de dissabtes al matí, cada quinze dies.
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Què millor que passar el dissabte al matí fent música amb la família! Cada 15 dies us oferim
l’oportunitat de venir a viure la música tots junts. El curs s’organitzarà a partir de tallers que els
donaran els professors de Musica’t i altres especialistes en el sector. Es faran cercles de
percussió, cantarem, enregistrarem sons, descobrirem les capacitats del nostre cos, etc.

COMBOS DE MUSICA MODERNA (Prim i ESO):
Nombre mínim d’alumnes per grup: 2 alumnes
Nombre màxim d’alumnes per grup: 6 alumnes
Toques un instrument? En aquesta activitat s’ofereix un espai on, els alumnes que toquen un
instrument (sense ser-ne experts) poden experimentar la sensació de tocar en grup, amb altres
instruments que tenen el mateix objectiu. Es treballa l’escolta i el perfeccionament de
l’instrument (ja sigui la veu, la trompeta, la bateria, etc,).

CLASSES D’INSTRUMENT INDIVIDUALS:
Nombre mínim d’alumnes per grup: 1 alumne
Nombre màxim d’alumnes per grup: 1 alumne
En aquest espai, de 30’-45’ O 60’, cada alumne, individualment, té l’oportunitat de
perfeccionar la seva tècnica instrumental, amb un professional d’aquest instrument.
L’acompanyament personalitzat és la clau d’èxit dels nostres alumnes. S’ofereixen un llarg
llistat d’instruments: guitarra, piano, baix, bateria, flauta travessera, trompeta, violí i violoncel.
I... si se t’acut algun altre que no hi sigui, fes-nos-ho saber!

LLENGUATGE I HARMONIA MUSICAL (diferents grups segons el nivell)
Nombre mínim d’alumnes per grup: 4 alumnes
Nombre màxim d’alumnes per grup: 12 alumnes
Aquesta activitat està adreçada als alumnes que vulguin aprendre a escoltar i sentir la música,
identificar-ne i comprendre els aspectes que la conformen, amb la finalitat de gaudir-ne més a
partir del coneixement i interiorització dels conceptes bàsics a partir dels quals es manifesta.
Els continguts s’aprendran a partir de l’audició musical, de manera totalment pràctica,
participativa, divertida i amb metodologies actuals molt diferents a les formes d’aprenentatge
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antigues basades en un accés de teoria, la repetició sistemàtica i la poca contextualització amb
la realitat musical, preferències i gustos de cada persona.
S’ofereix un grup específic per als alumnes d’ESO on es treballaran i reforçaran els continguts
que treballen a l’hora de música a l’escola. Seguint el mateix programa però amb una atenció
més personalitzada i una metodologia molt més activa i participativa.

