EXTRAESCOLAR DE MÚSICA A
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Música per a despertar els sentits

Hi ha sentiments que s’han d’aprendre a interpretar.
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Presentació
______________________________________________________________________

L’any 1985 es va fundar l’Estudi de Música, una escola on tothom que
vulgui aprendre música hi té cabuda, tant si vol tenir una dedicació
professional o amateur, per passar-s’ho bé o per ampliar el seu nivell
cultural.
Ja fa 35 anys que ens dediquem a l’ensenyament de la música i
continuem amb la il·lusió per fer arribar, a tothom que en tingui ganes,
la possibilitat d’aprendre música no només al nostre centre sino també
a les escoles on impartim l’activitat extraescolar de música.
Som una Escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i tenim la seu al Passatge Cobos,3 de
Tarragona.
Actualment l’Estudi de Música té una plantilla de 20 professors que
imparteixen Llenguatge Musical i diferents instruments.

Projecte Educatiu
______________________________________________________________________

La Finalitat de l´Estudi de Música és donar a conèixer i fer estimar la
música com a mitjà d´expressió artística i de desenvolupament de la
personalitat.
Oferir una formació musical dirigida a persones de totes les edats, des
dels infants de 3 anys fins a la població adulta.
Impartir programes d´ensenyament especialitzats a cada nivell i
adequats a les diferents circumstàncies i disponibilitats personals.
Fomentar la pràctica d´activitats musicals a nivell no professional i
preparar els alumnes amb aptituds per cursar estudis professionals.
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Els nostres ensenyaments inclouen la Música Clàssica i la Música
Moderna.
Des

del

curs

2014-2015

hem

iniciat

el

projecte

d’introduir

l’ensenyament de la música com una extraescolar de qualitat en
diverses escoles de la ciutat de Tarragona, en les quals hem implantat
el nostre Projecte Educatiu. A partir de 6 anys es pot incloure
l’ensenyament d’un instrument musical. També donem la possibilitat de
formar part d’alguna de les formacions de l’Estudi de Música.

Proposta d’activitats a l’Escola Joan XXIII
______________________________________________________________________

Sensibilització Musical (Educació Infantil)
Els nens i nenes de 3, 4 i 5 anys treballen la sensibilització musical,
l’educació de la oïda, la melodia, el ritme, la motricitat, la veu,
mitjançant la cançó i l’audició. Treballen molt a nivell sensorial i
d’assimilació a nivell auditiu pel que fa al reconeixement de les qualitats
del so i l’assimilació de la pulsació interna, base fonamental per a la
interpretació de la música. Ensenyem els diferents instruments
musicals per tal de que els alumnes puguin començar-los a conèixer.
Les classes estan estructurades en una sessió setmanal de 60 minuts.

Iniciació al Llenguatge Musical (Primària)
En aquesta etapa, els nens i nenes

a partir de 6 anys comencen el

treball de reconeixement de símbols

al pentagrama , que és el medi

que ens ajuda a poder interpretar la música.
Els nostres objectius són:
Aconseguir que els nens estimin i gaudeixin de la música i crear al seu
entorn situacions que facilitin vivències musicals.
Treballar el so i el silenci com a dos elements bàsics de la música.
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Fer descobrir al nen la seva pròpia veu com a mitjà de comunicació i
d'expressió i arribi a considerar-la un instrument musical.
Desenvolupar la memòria, la imaginació i la iniciativa d'improvisar.
Prendre consciència dels elements rítmics emocionals com són la
pulsació i la subdivisió rítmica.
Demostrar el desenvolupament de l'oïda i de la comprensió melòdica,
aprenent a diferenciar les qualitats del so.
Iniciar-se en el llenguatge i la grafia musical tradicional.
Conèixer les diferents famílies d'instruments.
Començar a fer música en grup amb la pròpia veu com a mitjà de
comunicació i d'expressió aprenent cançons del repertori musical.
Les classes estan estructurades en una sessió setmanal de 60 minuts.

Classes d’Instrument:
A partir de primer de primària tots els alumnes que ho desitgin poden
aprendre a tocar un instrument.
Les classes són individuals i cada alumne ha de disposar del seu propi
instrument. Els instruments que podem impartir a l’Escola Joan 23
són: violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, clarinet,
saxofon, trompeta, trompa, trombó, tuba, guitarra

Mesures de Prevenció – Covid 19
______________________________________________________________________

Es seguiran tots els protocols de prevenció previstos per l’Escola Joan
XXIII i els protocols de l’Estudi de Música
Els nostres professors aniran sempre amb mascareta i promourem la
higiene i la distancia de seguretat entre els alumnes
Per minimitzar el risc de contacte proposem que cada alumne disposi
dels seus propis instruments de percussió petita.
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Estudi de Musica:
L’Estudi de Música és una centre especialitzat en l’ensenyament de la música clàssica i moderna des de fa gairebé 30 anys. La seva experiència cobreix
totes les edats, des que els nens caminen i fins als adults de qualsevol edat.
La proposta que presentem conjuntament és la de poder iniciar a l’escola
l’ensenyament de la música com a activitat extraescolar per als nens i nenes
de 3 a 12 anys.

Sensibilització: per a alumnes de P3, P4, P5, 1r i 2n. Treballen el ritme,
la oïda, la pulsació i tot el que envolta a l’aprenentatge musical basant-se en
la música popular, el cant coral i la dansa i utilitzant diferents instruments de
percussió petita.
Horaris:

Divendres de 12 a 13h - P3
Divendres de 13:05 a 14h - P4 i P5
Divendres de 14 a 15h - 1r i 2n

RECORDA!!

Preu de l’activitat: 30 euros/mes
Grup: mínim 8 alumnes

Música a primària: T’agrada la música? T’agrada cantar? T’agradaria

aprendre a tocar un instrument? Què et semblaria formar part d’un grup musical?
A l’extraescolar de música et donem les eines perquè aprenguis a llegir partitures, a entonar melodies, a reproduir i reconèixer els ritmes de les cançons i
et presentem els instruments musicals perquè puguis triar el que t’agradaria
tocar.
Quan hagis triat el teu instrument només cal que ens ho diguis i podràs començar les classes individuals amb un professor especialitzat.
T’oferim tots aquests instruments:
• Instruments de corda: violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, baix
elèctric, piano, banjo.
• Instruments de vent: flauta travessera, oboè, clarinet, saxòfon, trompeta,
trompa, trombó, bombardí, fiscorn, tuba, flauta de bec.
• Altres instruments: acordió, bandoneó, bateria, percussió clàssica i llatina.
Horaris: migdies a convenir (dia i hora) - 45 minuts/setmana
Preu de l’activitat: 100 euros/mes

PREINSCRIPCIO

Entregar aquest full abans
del 20 de juliol a secretaria.

En/Na _______________________________________________com
a pare/mare/tutor d’en/na ______________________________,
autoritzo
la
seva
participació
a
l’Estudi
de
Música
de l’Escola Joan XXIII.
En cas de classes d’instrument, indicar-ne quin: _____________________
Telèfon mòbil de contacte:____________________________________
Correu electrònic pare/mare:__________________________________
Curs de l’alumne:____________________________________________
Tarragona, __ de _________ de 2020
Signatura dels pares/tutors

