QUI SOM?
Un equip de professores àmpliament formades i actives en el món de la música i la seva
pedagogia que ofereixen classes de música extraescolar als alumnes de Tàber i Costa i Llobera.

QUÈ VOLEM?
Apropar la música de qualitat a les escoles. Des d’un enfoc vivencial i pràctic.

QUAN?
CLASSES d’octubre a Juny

COM? Disposem de dues propostes per adaptar-nos a les circumstàncies.
Opció A, s’aplicaria en el cas que el desconfinament sigui exitós i recuperem certa normalitat
i possibilitat de sessions presencials.

Opció B, En cas contrari, es mantindria l'oferta, però es farien totes les classes Online. Tan
bon punt es permetessin les trobades i en la mesura que marquin les autoritats, s’aniria
implementant l’opció A.
Ja disposem d’experiència en format online i estem satisfetes amb el seu funcionament!

OPCIÓ A – En condicions de «normalitat»
P4 i P5

classes de MÚSICA i MOVIMENT a la teva escola.

Al COSTA I LLOBERA → DIMARTS, 16:30 – 17:30
Al TÀBER → DIJOUS, 16:30 – 17:30

de 1er a 6è

ESCOLA DE MÚSICA a l’escola Costa i Llobera

Els alumnes del Tàber i Costa i Llobera comparteixen aquesta activitat reunint-se a les
instal·lacions del Costa i Llobera, cada DIJOUS. Disposem de monitors per acompanyar els
alumnes en el trajecte de Tàber al Costa.

1er

MÚSICA i MOVIMENT II → DIJOUS, 16:30h – 18:00h

2on – 6è INSTRUMENT + COMBO - LLENGUATGE → DIJOUS, 16:30 – sortida*
*ATENCIÓ!! els horaris de 2on a 6è, són variables en funció de la classe
d’instrument. La franja horària de sortida pot oscil·lar vegeu tota la informació
més avall a «descripció d’assignatures» → «Instrument» o escriviu-nos a:

vocaliademusica@gmail.com

OPCIÓ B – Allargament de la quarantena o de mesures especials
Es manté l'oferta, però en format Online

P4 P5 i 1er
-

PROPOSTES SETMANALS a través vídeos i seguiment bisetmanal en grups reduïts.

2on - 6è
-

CLASSE D’INSTRUMENT INDIVIDUAL ONLINE + MATERIALS ADJUNT
+
CLASSE DE LLENGUATGE - COMBO EN GRUPS REDUÏTS + MATERIALS ADJUNTS

DESCRIPCIÓ DE LES ASSIGNATURES
P4 i P5
MÚSICA i MOVIMENT I: 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).

1er
MÚSICA I MOVIMENT II: Sessions que proposen endinsar-nos al món de la música des del
moviment. L’objectiu és començar a posar en clar conceptes i aptituds que ens permetran
entrar en contacte amb el llenguatge musical i la pràctica de l’instrument. Tot això a través
del cant, el moviment i la pràctica amb instruments Orff.
de 2on a 6

è

COMBO - LLENGUATGE: de 17:00 a 17:45. Treballem amb el nostre instrument per projectes
mitjançant els quals es va posant el focus en diferents qüestions teòriques d’interès.
S’agruparan els alumnes en funció de les necessitats pedagògiques de cada projecte.
INSTRUMENT:
•

Classes de CLARINET – GUITARRA – PIANO – VIOLÍ – VIOLONCEL (disposem de
violins i violoncels a l’escola)

•

Classes COL·LECTIVES (grups reduïts màxim 3 persones. 45 minuts) o INDIVIDUAL
(30 minuts) en funció de la demanda de cada instrument.
•

•

ATENCIÓ HORARIS!!
-Aquestes sessions es realitzaran dins la franja horària entre les 17:45 i les 19h,
per tal de garantir que tots els alumnes puguin fer classe de l’instrument desitjat.
Es prioritzarà que els alumnes més petits surtin abans.
-Per aquelles famílies interessades a sortir més d’hora, oferim l'alternativa de fer
les classes individuals d’instrument online emplaçades en un horari a convenir
amb la professora i combinant-ho amb un seguiment presencial puntual.
SI US INICIEU: no oblideu de comunicar-vos en quin instrument esteu interessats.
També si i necessiteu orientació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
Tot això escrivint a

vocaliademusica@gmail.com

QUOTES OPCIÓ A

Les condicions de baixa s'adaptaran a la política de les extraescolars de l'escola Tàber.
P4 i P5: ................45€
1er:........................60 €
2on – 6è:...............90 €

QUOTES OPCIÓ B
Les condicions de baixa s'adaptaran a la política de les extraescolars de l'escola Tàber.
P4 i P5: ................35€
1er:........................50€
2on – 6è:...............80 €

