
BÉLA BARTÓK LA SALLE

ESCOLA DE MÚSICA LA SALLE PALMA

https://youtu.be/HhOdf2U41KM

L’objectiu primordial és la de gaudir del pur plaer d’aprendre, escoltar i
interpretar música.

L’educació musical desenvolupa la capacitat d’atenció, afavorint la
imaginació i creativitat; estimula la capacitat de concentració i la memòria a
curt i a llarg termini; el sentit d’ordre i anàlisis; manté en actiu les neurones
cerebrals facilitant i exercitant la intel·ligència i l’ús de diferents raonaments;
reforça el treball en grup, les habilitats comunicatives i la creativitat.

Aprenem música fent música des del primer dia. Els més petits comencen
amb instruments de petita percussió per després, grans i petits, continuar
amb el piano.

L’activitat es realitza a l’aula de música de l’etapa de primària del col·legi on
cada alumne disposa d’un piano individual i auriculars per poder treballar
durant les seves sessions. Els més petits ho fan amb els instruments de
percussió.

El professor/a de l’activitat recull a l’alumne al seu pati o al menjador,
acompanyant al finalitzar la classe al espai que li correspongui: pati o classe.

PROGRAMA
ALUMNES D’INFANTIL:

Iniciació a la música: aprendre a escoltar, diferenciar i classificar els
diferents sons.
Pràctica amb instruments de percussió i iniciació a la lectura musical.
Primeres passes per poder conèixer el teclat del piano.

ALUMNES DE 1r I 2n DE PRIMÀRIA:

Lectura musical.
Lectura musica aplicada al piano.
Primeres partitures pianístiques.

ALUMNES DE 3r a 4t ESO:

Reforç de la lectura musical aplicada al instrument.
Interpretació al piano de partitures pianístiques segons el nivell de cada un.

https://youtu.be/HhOdf2U41KM


HORARIS

1. INFANTIL (Iniciació al món de la música) De 13:15 a 13:45 hores.
Dilluns i dimecres  o dimarts i divendres .

2. PRIMÀRIA 1r i 2n (Piano i lectura musical)  De 13:15 a 13:45 hores.
Dilluns i dimecres   o dimarts i divendres .

3. PRIMÀRIA de 3r a 6sè (Piano i lectura musical)   De 12:35 a 13:05 hores
Dilluns i dimecres   o dimarts i divendres .

4. ESO (Piano)
De 14:00 a 14:30 hores. Dilluns i dimecres   o dimarts i divendres .

Preu: 57,40€ mensuals

Inscripció: al formulari https://forms.gle/VdsKPQnvjstNv3my5

i telefònicament de dilluns a divendres de 17:00 a 18:00h.

al 971738808 o al 625509015.

https://forms.gle/VdsKPQnvjstNv3my5

