COL·LEGI SANTA DOROTEA
EXTRAESCOLAR

Activitats Musicals.
Sensibilització Musical.
Curs: P4 Infantil
Descripció: Desenvolupament de la sensibilitat i les capacitats de l’ infant a través del joc, la rítmica, el moviment,
l’audició i la cançó. Descobriment de les qualitats del so mitjançant d’utilització d’instruments Orff.
Llenguatge Musical 1, 2 i 3
Curs: P5 a 2n de Primària
Descripció: S’organitza en 3 nivells d’aprenentatge: Llenguatge Musical 1 (P5) , 2 (1r Primària) i 3 (2n Primària).
Estudi del llenguatge musical, introducció al anàlisi musical, descobriment dels instruments a través de l’audició,
desenvolupament de la lectura rítmica, melòdica, de la cançó, etc.
Roda d’instruments.
Curs: P5 a 1r de Primària
Descripció: conèixer i interactuar amb diferents instruments: piano, la guitarra, el violí, el violoncel, la flauta
travessera, el saxo, el clarinet, etc. La roda d’instruments permet a l’alumne tenir un primer contacte amb diversos
instruments abans de fer la selecció de l’ instrument a cursar. Per una altra banda els professors podran valorar las
aptituds de l’alumne en cada instrument.
Cant Coral.
Curs: 1r de Primària a 4t d’ESO
Estudi de la tècnica de la respiració vocal, desenvolupament de l’oïda i l’afinació. Treball de repertori vocal adaptat a
cada franja d’edat, inicialment a una veu fins assolir un repertori de dues i tres veus.
Si el nombre d’alumnes ho permet, es farien 2 grups de cant per edats.
Instrument Musical.
Curs. 2n de Primària a 4t d’ESO
Us proposem poder cursar els següents instruments: Piano, Violí, Guitarra, Flauta Travessera, Clarinet, Saxofon ,
Trompeta.
Conjunt instrumental.
Curs. 3r de Primària a 4t d’ESO
Us proposem, fer un conjunt instrumental que integri guitarres, violins, flautes, etc. , en el cas de pianistes és farà
una selecció, o torns per no disposar de més de 4. Franja d’ edat des del 2n any d’instrument, a partir de 3r de
primària. El director, adaptarà les peces al nivell dels alumnes.
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