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El Carnaval dels animals

Beethoven (Pastoral)

Música rock (Elvis)

Jazz

Cançons, jocs  i danses

Música on-line

Teatre musical

Tècnica vocal

Relaxació vocal

Música i pintura

Petits compositors

Representació de la música

El Carnaval dels animals

Beethoven

Música rock (Beatles)

Jazz

Taller

22 de març

22 de març

22 de març

22 de març

23 de març

23 de març

23 de març

24 de març 

24 de març

25 de març 

26 de març

26 de març

27 de març

27 de març

27 de març

27 de març

Data

17 a 18 h.

18 a 19 h.

19 a 20 h.

20 a 21 h.

12 a 13 h.

17 a 18 h.

18 a 19 h.

17 a 17.45 h.

19 a 20 h.

12 a 13 h.

17 a 18 h.

18 a 19 h.

17 a 18 h.

18 a 19 h.

19 a 20 h.

20 a 21 h.

Hora

3 a 6 anys

7 a 10 anys

11 a 18 anys

11 a 18 anys

3 a 5 anys

8 a 11 anys

6 a 8 anys

3 a 7 anys

8 a 15 anys

3 a 5 anys

8 a 10 anys

6 a 8 anys

3 a 6 anys

7 a 10 anys

11 a 18 anys

11 a 18 anys

Edat

Cinquè

Cinquè

Cinquè

Cinquè

P-3

Cinquè

Cinquè

Cinquè

Cinquè

P-3

Cinquè

Cinquè

Cinquè

Cinquè

Cinquè

Cinquè

AulaAssistiré

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Inscripció als tallers de la II Setmana Musical de l’Escola Municipal de Música.

Per tal de poder preparar els tallers necessitaríem que confirméssiu l’assis-
tència dels vostres fills. Marqueu amb una X a la casella d’assistència cor-
responent al taller interessat. Retorneu-ho abans del dia 17 de març.

Lloc: Tots els tallers es faran al CEIP la Rosella. (Av. de Ponent, 12).

Nom i Cognoms

Dilluns 22 de març

De 10 a 11 h.
Les 4 estacions de Vivaldi
Expressarem sobre el paper 
les diferents emocions que 
ens desperten les quatre 
estacions.
1 any.

D’11 a 11.45 h.
Construcció d’instruments
A partir de material 
reciclat construirem unes 
maraques decorant-les de 
la manera que més ens 
agradi.
2 anys.

De 17 a 18 h.
El Carnaval dels animals 
de C. Saint-Saens 1
Audició de les diferents 
parts de l’obra, manua-
litats i jocs relacionats 
amb els animals (lleó, 
gallina i elefant), 
treballar els diferents 

instruments...
Activitat que es comple-
mentarà amb el taller que 
es farà divendres.
3 a 6 anys.

De 18 a 19 h.
Beethoven (Pastoral)
Petit recorregut per la 
seva vida i anàlisi de la 
simfonia n. 6 Pastoral.
7 a 10 anys.

De 19 a 20 h.
Música Rock (Elvis)
Orígens i evolució. Elvis, 
el primer mite del rock. 
Audiovisuals de la seva 
musica i de fragments de 
les seves pel·lícules.
11 a 18 anys.

De 20 a 21 h
Jazz
Origen del jazz i els es-
tils que van intervenir en 
la seva formació: blues, 
work songs, i gospel.
11 a 18 anys

Dimarts 23 de març

De 12 a 13 h.
Cançons, jocs i danses
A partir de cançons molt 
conegudes i també de noves 
aprendrem els balls i els 
jocs que els acompanyen.
3 a 5 anys.

De 17 a 18 h.
Música on-line
A partir de diferents 
activitats i jocs musicals 
dins la xarxa explorarem 
la música com mai ho hem 
fet.
8 a 11 anys.

De 18 a 19 h.
Teatre musical
Crearem una historia a 
partir d’una musica cone-
guda on buscarem personat-
ges, paisatges, diferents 
maneres de representar-ho 
i farem una petita repre-
sentació.
6 a 8 anys.

Dimecres 24 de març

De 17 a 17.45 h.
Tècnica vocal
Es treballarà l’audició, 
els sons, musicoterapia, 
tècnica de sons i la respi-
ració.
3 a 7 anys.

De 19 a 20 h.
Relaxació vocal
Metodologia Reiki, siste-
ma Kodaly, tècnica vocal i 
relaxació diafragmàtica.
8 a 15 anys.

Dijous 25 de març

De 12 a 13 h.
Música i pintura
Amb pintura i música tots 
ens convertirem en petits 
artistes plasmant el que 
sentim amb la música damunt 
el paper.
3 a 5 anys.

De 17 a 18 h.
Petits compositors
A partir d’una melodia 
coneguda entre tots, amb 
instruments i el propi 
cos, crearem acompanyaments 
rítmics per a fer la melo-
dia més atractiva per tots 
nosaltres.
8 a 10 anys.

De 18 a 19 h.
Representació de la música
Amb pintura, música i la 
prèvia exploració dels di-
ferents elements que escol-
tarem dins aquesta crearem 
la pròpia representació del 
que escoltem.
6 a 8 anys.

Divendres 26 de març

De 17 a 18 h.
El Carnaval dels animals de 
C. Saint-Saens 1
Audició de les diferents 
parts de l’obra, manuali-

tats i jocs relacionats amb 
els animals (tortuga, cigne 
i cangur), treballar els 
diferents instruments...
3 a 6 anys.

De 18 a 19 h.
Beethoven
Farem un musicograma i 
veurem un fragmnet de la 
pel.licula Copying Beetho-
ven.
7 a 10 anys.

De 19 a 20 h.
Música Rock
Pop a Europa amb el Beatles 
i els Rolling Stones
11 a 18 anys

De 20 a 21 h.
Jazz
Etapes del jazz; estil Chi-
cago amb Louis Armstrong, 
jazz clàssic amb les big 
bands i el jazz modern i el 
be-bop.
11 a 18 anys. 


