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INICI DE
L’ACTIVITAT

Música al migdia

22 DE NOVEMBRE

Banda i Percussió/tabals
Ambdues propostes, que no són excloents una amb l’altra, són una gran
oportunitat per als nostres alumnes de posar en pràctica el que fan a
classe d’instrument i d’aprendre valors com el treball en grup, l’escolta
i el respecte entre d’altres.

Grup
de banda

Grup de
percussió/tabals

N
ens/nenes
de 2n a 6è d’EP

N
ens/nenes
de 1r a 6è d’EP

 Migdies de 13:15 a 14:15 h

 Migdies de 13:15 a 14:15 h

És una activitat de grup que està pensada
per als alumnes que fan instrument
(excepte piano) a paraescolar de Música,
per tal que puguin posar en pràctica el
que estan treballant a classe, amb altres
companys, gaudint de la música feta en
conjunt, i aprendre valors com el treball
en equip, l’escolta activa, el respecte
entre d’altres.

És una activitat que està dirigida a tots
els alumnes de primària de l’escola,
en la qual d’una forma lúdica, pràctica
i alhora pedagògica, a través de la
percussió, podran aprendre ritmes,
dinàmiques, desenvolupar la
psicomotricitat, a més de valors com
l’escolta activa, el treball en equip
i el respecte, entre d’altres.

S’ofereix a tots els alumnes de
paraescolar de Música que fan
instrument, amb l’excepció del piano,
i a totes les edats des de segon fins a sisè
de primària. Es farà els dimecres en horari
de migdia i el portarà la professora
Virginia Moreno, professora superior de
Música especialitat de clarinet i especialista
en direcció d’agrupacions musicals.

S’ofereix a tots els alumnes de
primària (no és necessari que facin
música) des de primer fins a sisè, els
divendres en horari de migdia i el portarà
la professora Elena Peris, professora
superior de Música en especialitat de
percussió i professora de paraescolar
de Música del Sant Ignasi.

