
L’AULA DE MÚSICA AdM
OFEREIX

CASAL D’ESTIU DE  I  TALLERS 2020

FORMAT CASAL

 SENSE ESTUDIS MUSICALS - Nivell 0  (Format quinzenal o mensual)

• Horari: de dilluns a divendres de 9 a 12:30h

• Edats: 7 a 12 anys

• Grups: (mínim 6, màxim 10)

• 7 i 8 anys

• 9 i 10 anys

• 11 i 12 anys

• Activitats: Activitats dinàmiques per tal de conèixer la música en el seu sentit més

ampli.
• Jocs rítmics amb el cos, instruments orff, objectes diversos de la vida diària:

El ritme és la manera més primària que tenim de sentir la música. Ens evoca
sentiments i ens porta al moviment. A través de diferents jocs despertarem
aquests aspectes i treballarem la coordinació per començar a conèixer i sentir
el llenguatge bàsic de la música.

• Cant com a expressió d’emocions i sentiments: En aquest espai gaudirem de

la nostra veu i les seves capacitats expressives a través de jocs, cançons i
ritmes que ens agraden.

• Construcció  d’instruments  amb objectes:  Fabricar  instruments  ens  permet

tenir accés a la música, conèixer els diferents tipus d’instruments que hi ha a
través dels materials fets servir perquè sonin i fomentar la creativitat musical,
a banda de promoure el reciclatge i la consciència mediambiental.



 AMB ESTUDIS MUSICALS  - Nivell 1  (Format quinzenal o mensual)

• Horari: de dilluns a divendres de 9:30’’ a 12:30’’

• Edats: 7 a 12 anys

• Grups: (mínim 6, màxim 10)

• 7 i 8 anys

• 9 i 10 anys

• 11 i 12 anys

• Activitats:  Les  activitats  serien  semblants  a  les  del  grup  de  nivell  0  amb  les

següents diferències i/o incorporacions:
• Utilitzarem el llenguatge musical: Amb una base de coneixements podrem

ampliar  les  nostres  activitats  i  enfocar-les  a  aprofundir  i  millorar  el
coneixement del llenguatge musical.

• Utilitzarem els instruments de cada nen/a per a fer música i  els conjunts

instrumentals: En la línia de la filosofia de l’Aula, els nostres instruments
seran el mitjà per compartir la música amb altres companys.

FORMAT TALLERS

 Curtmetratge  (Taller mensual)

L’objectiu del taller serà realitzar un curtmetratge. Els participants aprendran  a saber
narrar  i  expressar  a  través  de  la  càmera.  Elaboraran  el  guió,  l’escaleta,  gravaran,
interpretaran i muntaran el curtmetratge. 

 Creació, composició i gravació de cançons   (Taller mensual)

L’objectiu serà ensenyar als participants a saber els elements i processos necessaris per
a la creació d’una cançó. Farem i realitzarem tots aquests procesos: crear, compassar i
gravar. 

 Iniciació a la improvisació   (Taller quinzenal)

Es donaran els elements bàsics per a saber improvisar, tant a nivell rítmic com melòdic.
Ho farem amb la nostra veu, el nostre cos i l’instrument de cada músic. 

 Acompanyar cançons amb acords de guitarra   (Taller quinzenal)

Es donaran les  bases  per  a conèixer  els  acords i  els  ritmes bàsics per acompanyar
aquelles cançons que més ens agraden. 

 Cant i interpretació de cançons  (Taller quinzenal)

Aprendrem a  utilitzar,  de la  manera  més òptima,  tots  els  recursos  vocals  (registres,
dinàmiques,  colors,  emocions...)  i  els  posarem  en  pràctica  creant  un  repertori  de
cançons per a poder interpretar en públic i gravar. 



PREUS

CASAL MUSICAL

6/7 alumnes 8/9/10 alumnes

1r Quinzena 160€ 140€

2ona Quinzena 160€ 140€

Tot el mes 300€ 275€

TALLERS MENSUALS

6/7 alumnes 8/9/10 alumnes

Curtmetratge 300€ 275€

Creació i gravació
cançons

300€ 275€

TALLERS QUINZENALS

Improvisació. Composició cançons. Cant

6/7 alumnes 8/9/10 alumnes

Quinzena 160€ 140€

Tot el mes 300€ 275€

PROFESSIONALS

Tant el casal com els tallers seran conduits pels professors de l’ Aula de Música AdM

INSCRIPCIONS

• Omplir el document que trobeu a la web
• Una vegada us confirmem que l’activitat es podrà realitzar haureu de fer el pagament de la 

inscripció en un plaç de 3 dies




