Curs 2017-2018

Música en família

taller d’estimulació musical per a infants
Música en família és un taller 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: Laura Herzog

Objectius:
L’estimulació musical és la manera més rica, màgica i completa d’estimular un infant. 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 petit.
L’objectiu principal és contribuir al desenvolupament integral de l’ infant, fent que estimi i
visqui la música, però més concretament, l’estimulació musical:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ajuda al desenvolupament cognitiu
Augmenta la capacitat de memòria i atenció
Es desenvolupa la motricitat, coordinació i ritme
Potencia la creativitat i la imaginació
Augmenta la seguretat i confiança dels nens
Ajuda a l’expressió emocional
Afavoreix la socialització dels nens
Fomenta el desenvolupament del llenguatge
Enriqueix el vocabulari

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. El
desenvolupament de capacitats és el resultat d'allò que l'infant aprèn, i per aprendre i
construir coneixements l'infant ha d'actuar i participar en situacions i activitats que
tinguin sentit per a ell.

Què farem:
Es tracta de sessions de 45 minuts un cop per setmana: tots els dimarts des de l’octubre al
juny, dividit per trimestres.
Aquestes són algunes de les activitats que realitzarem:
o
o
o
o

Activitats rítmiques, mitjançant instruments de percussió i l’audició de ritmes i cançons
Aprendrem i cantarem cançons, tant noves com tradicionals
Farem jocs de falda
Descobrirem i tocarem diferents instruments musicals
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Realitzarem audicions musicals
Ballarem i aprendrem danses populars
Jugarem i ens divertirem
Aprendrem a relaxar-nos a través de massatges i cançons

Metodologia:
Mitjançant les rutines i a través d’una estructura clara de les sessions potenciarem que els
infants es sentin segurs i feliços al llarg de les setmanes. Utilitzarem una metodologia activa,
adaptada a cada nen i a cada procés d’aprenentatge.
o
o
o
o

o
o

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

El llenguatge musical (cançó, cantarella, rima, dansa, etc) serà el llenguatge predominant durant les
sessions, procurant utilitzar el llenguatge verbal exclusivament quan sigui estrictament
necessari.

Per a què? La importància de compartir aquests tallers amb els vostres
fills/es
• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot
adonant-se de les seves possibilitats.
• Progressar en la comunicació i l’expressió ajustades als diferents contextos i situacions
de comunicació habituals per mitjà del llenguatge musical.
• Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
La preparació, assistència i treball posterior al taller poden contribuir al fet que l'infant sigui
capaç de:
• Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional
corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les
pròpies emocions i sentiments.
• Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu
entorn immediat, iniciant-se en l'adquisició de comportaments socials que facilitin la
integració en el grup.
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• Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a
través de moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
• Dominar progressivament el cos i l'adquisició de noves habilitats motrius, augmentant
la seva autonomia en els desplaçaments, en l'ús d'objectes i l'orientació en l'espai quotidià.
•
Iniciar-se en la descoberta i l'ús del llenguatge corporal, verbal, musical i plàstic.

Material:
Només cal que porteu roba còmode, mitjons i moltes ganes de passar-vos-ho molt bé!

Sessions:

Mirasol: dilluns de 17.30 a 18.30h
Volpelleres: dimarts de 17.30 a 18.30h
El curs es divideix en tres trimestres: del 2 d’octubre al 19 de desembre; del 8 de gener al 20
de març i del 3 d’abril al 26 de juny.

Preu:
40€/mes si t’apuntes tot el trimestre (50% de descompte 2on germà)
45€/mes si només t’apuntes un mes (50% de descompte 2on germà)
15€ una sessió amb un nen o 20€ amb dos o més nens

Inscripcions:
Places limitades. Per tal de fer la inscripció envia un mail a kindersantcugat@gmail.com, per
facebook “kindersantcugat” o truca al 626224783. Us hi esperem!!
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