MÚSICA EN FAMÍLIA
taller d’estimulació musical per a infants
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MÚSICA EN FAMÍLIA és un taller de per a infants de 0 a 3 anys acompanyats d’un familiar. Es
pretén que els nens gaudeixin de la música en un ambient càlid i en família. Creem un espai on
jugar, cantar, ballar i compartir experiències i ampliar el repertori d’eines per a les famílies

Taller impartit per: Helena Ayala (Musicoterapeuta)
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
OBJECTIUS

L’estimulació musical és la manera més rica, màgica i completa d’estimular un nen.
Es tracta d’un procés natural que respecta l’evolució pròpia de cada nen i es realitza a través
de la relació afectiva que s’estableix entre l’adult i el nen.
L’objectiu principal és contribuir al desenvolupament integral del nen, fent que el nen estimi i
visqui la música, però més concretament, l’estimulació musical:

o Ajuda al desenvolupament cognitiu
o Es desenvolupa la motricitat, coordinació i ritme
o Ajuda a la creativitat i la imaginació
o Augmenta la seguretat i confiança dels nens
o Ajuda a l’expressió emocional
o Potencia la socialització dels nens
o Fomenta el desenvolupament del llenguatge
o Enriqueix el vocabulari
o Augmenta la capacitat de memòria i atenció
Tots els nens neixen amb un potencial musical. A través de la música, el joc i els instruments
es desenvolupen les habilitats i talents que tenen des de recent nascuts.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
QUÈ FAREM?
El taller consta d’una classe setmanal de quaranta-cinc minuts de durada.
Aquestes són algunes de les activitats que realitzarem:

o Activitats rítmiques, mitjançant instruments de percussió i l’audició de
ritmes i cançons, així com percussió corporal
o Aprendrem i cantarem cançons, tant noves com tradicionals
o Farem jocs de falda
o Descobrirem i tocarem diferents instruments musicals
o Realitzarem audicions musicals
o Ballarem i aprendrem danses populars
o Jugarem i ens divertirem
o Aprendrem a relaxar-nos a través de massatges i cançons
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
METODOLOGIA
Utilitzarem una metodologia activa, adaptada a cada nen i a cada procés d’aprenentatge

o La rítmica l’aprendrem mitjançant el moviment, la percussió corporal i altres
instruments de percussió
o La part melòdica l’aprenem a partir de cançons, rimes rítmiques, dites, etc.
o L’aprenentatge instrumental es realitza a partir de cançons i peces que ja
coneixem, altres de noves, i altres que hem creat expressament
o Totes les activitats són molt visuals. Utilitzarem gran varietat de materials visuals
i tàctils per a estimular als infants juntament amb la música (mocadors, pilotes,
paracaigudes, bombolles, etc.)
o Mitjançant la improvisació estimularem la imaginació i la creativitat
o Realitzem activitats relacionades amb la musicoteràpia en les que es
desenvolupen exercicis d’equilibri, oïda, musicalitat...
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Curs 2019-2020

ANGLÈS per a nens i nenes
des dels 2 anys
Si la nostra llengua la comencem
a aprendre el dia que naixem,
per què esperem tant a aprendre anglès?

•
•
•
•
•
•

Immersió lingüística (classes sempre en anglès)
Professores qualificades
Classes actives, vives i experimentals
Materials adequats segons l’edat
Treball segons motivacions dels alumnes
Grups reduïts (mínim 4 i màxim 8 alumnes)

Horari i calendari:
Ø Dijous de 17 a 18h a Kinder Volpelleres (Passeig Mare de la Font 47)
Ø Possibilitat d’obrir altres grups altres dies depenent dels nens
interessats
Ø Classes des del 12 de setembre fins el 25 de juny (seguint vacances
calendari escolar)

Preu:
Ø 40e/mes (incloent recollida nens i nenes escola La Mirada i
l’Olivera a les 16.30h)

Places limitades. Reserva la teva enviant un correu amb el teu nom a
kindersantcugat@gmail.com o trucant al 626224783
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