
 
Dilluns 11 d’abril  
 
9:15h a 10:15h        1 any 
El carnaval dels animals  
Al ritme de la música ens disfressarem 
i mourem  segons l’animal que sentim.  
 
10:15h a 11:45h                  2 anys 
Creació d’una titella musical   
Amb colors, textures i imaginació crearem la nostra 
titella musical.  
 
17:15h a 18:15h          4 a 9 anys 
Descobrint la bateria  
Components de la bateria. La bateria en l’actualitat. 
Bateristes destacats. 
Pràctica dels alumnes assistents amb l'instrument 
 
18:30h a 19:30h  10 fins a adults 
Descobrint la bateria 
Historia de la bateria. Components de la bateria 
(materials, tipus, kits especials, etc...)  
La bateria en l’actualitat. Bateristes destacats 
Solucions acústiques per la pràctica i estudi de 
l'instrument. Pràctica dels alumnes assistents amb 
l'instrument 
 
 
 
Dimarts 12 d’abril 
 
12:00h a 13:00h          3 a 5 anys 
Expressió corporal 3 a 5 anys 
Amb diferents materials i el propi cos 
transformarem el so amb moviment des de la 
perspectiva emocional la música.  
 
 
 
 
 

13:00h a 13:45h          6 a 9 anys 
Tècnica vocal.  
L’Audició, els sons, musicoteràpia, tècnica de sons 
i la respiració 
 
 
 
Dimecres 13 d’abril 
 
12:00h a 13:00h           3 a 5 anys 
Un collage musical  
Amb retalls de colors decorarem la figura musical 
que més ens agradi.  
 
17:45h a 18:45 h         9 a16 anys 
Relaxació vocal. 
Metodologia Reiki, sistema Kodaly, tècnica vocal i 
relaxació diafragmàtica. 
 
18:45h a 19:45      11 anys fins a adults 
Iniciació a la guitarra moderna 
Guitarra elèctrica, guitarra acústica, guitarra 
electroacústica i baix elèctric. Demostració de les  
diversitats de guitarres. Tècniques i ritmes. 
Diversitats de música adaptada per a cada tipus de 
guitarra. 
 
 
 
Dijous 14 d’abril 
 
12:00h a 13:00h          3 a 5 anys 
Creació d’un mòbil musical 
Farem ballar tots els elements musicals que 
coneixem penjats del nostre mòbil musical.  
 
13:00h a 14:00h          4 a 8 anys 
Violí i família 
Aproximació a la família dels instruments de corda, 
escoltar-los per separat i en agrupacions. 
Escoltarem  les obres més imprescindibles de la 
història del violí.  
 

14:00h a 15:00h        9 a 16 anys 
Violí i família 
Aproximació a la família dels instruments de corda, 
escoltar-los per separat i en agrupacions i saber-ne 
quatre pinzellades bàsiques. Escoltarem  les obres 
més imprescindibles de la història del violí.  
 
17:00h a 18:00h         6 a 10 anys 
L’orquestra de percussió  
Crearem una petita orquestra amb diferents 
instruments de percussió. 
 
18:00h –a19:00h       10 fins adults 
Canta amb mi 
Treballarem la melodia , la lletra i buscarem la 
manera d’interpretar-les. Desprès ens convertirem 
en estrelles del pop.  
 
 
 
Divendres 15 d’abril 
 
12:00h a 13:00h          3 a 5 anys 
Els instruments de percussió 
Amb una gran varietat d'instruments de percussió 
buscarem la manera de tocar-los i el seu timbre fent 
jocs musicals amb tots aquests.  
 
17:15h a 18:15h          4 a 9 anys 
Una caixa de musica: l’acordió.  
Origen, funcionament, i els diferents tipus 
d’acordions  
 
18:30h a 19:30h     10 anys fins a adults 
Una caixa de musica: l’acordió 
Origen, funcionament, els diferents tipus 
d’acordions i també la interpretació d’algunes 
peces de diferents estils. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organitza: 
Escola Municipal de Música de Rosselló de Segrià 
 
 
 
 
Col·labora: 
Ajuntament de Rosselló de Segrià 
CEIP La Rosella 
Escola Bressol Pas a Pas 
 
 
 
 
Av. Catalunya nº2 
25124 Rosselló de Segrià 
Telf: 973 730 001 
C5009629@xtec.es 
www.rosselló.net 
 
 
 
 

Us animem a participar en la  
III Setmana Musical!!!!!! 

 
 
 
 

 
 

Fes la teva inscripció!! 
2 al 20 de maig 

 
 
 
 

Assignatures 
 

Acordió 
Baix elèctric 

Bateria 
Col·lectiva 

Cambra 
Combo 

Cant 
Cant Coral 

Guitarra clàssica 
Guitarra elèctrica 

Harmonia 
Llenguatge Musical 

Petits Músics 
Piano 
Violí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III Setmana Musical 
 
 
 

 

Escola Municipal de Música de 
Rosselló de Segrià 

 
 
 

Del 11 al 15 d’abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tallers oberts a tothom 
 
 
 
 

 
 




