ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES
ESCOLA LES PINEDIQUES
TARADELL

Benvolgudes famílies,
Segons la butlleta d’inscripció per a les activitats que l’AMPA organitza durant la
jornada reduïda del 8 al 19 de juny, ambdós inclosos, heu escollit que el
vostre fill o filla faci Música durant aquests 10 dies, de 3 a 2/4 de 5h de la
tarda.
Durant aquests dies els vostres fills i filles participaran en FEM LA MALETA:
UN GRAPAT DE CANÇONS! Travessarem Europa navegant pel Danubi. L’Àsia
en bicicleta, i anirem en vaixell fins a Oceania. Volarem fins Amèrica del Nord i
seguint les vies del ferrocarril visitarem Sud-Amèrica. Un transatlàntic ens durà
fins a les costes d’Àfrica i a lloms d’un camell travessarem sabanes i deserts
just abans de tornar a casa. Descobrirem cançons, sons, instruments i ritmes,
així com danses, jocs, contes o tradicions d’altres cultures. A través d’una
activitat dinàmica, obrirem les portes a conèixer i sensibilitzar-se amb la música
i ampliarem horitzons posant la mirada al món. El treball de cada sessió
inclourà des dels conceptes propis del llenguatge musical fins a la memòria, la
coordinació, les relacions interpersonals, l’expressió, la improvisació o la creació
tan rítmica com vocal o coreogràfica. La metodologia que utilitzarem serà molt
vivencial, valent-se de l’experiència immediata de cada alumne i de
l’estimulació pel tal que l’alumne gaudeixi i aprengui tan en l’assoliment dels
conceptes com amb el procés d’aprenentatge.
L’activitat es farà a una de les aules de parvulari i estarà dirigida per la Pau
Albert, Maria Camps i Laia Sellarès, professores de l’Escola de Música de
Taradell. L’últim dia de l’activitat els nens i nenes faran una petita
representació a Can Costa i Font per les famílies. Serà el divendres 19 de
juny a 2/4 de 4h de la tarda. Hi assistiu o no haureu de recollir els vostres fills a
Can Costa i Font.
Pels nens i nenes que no han fet cap extraescolar de l’AMPA es sumaran els 7
euros en concepte d’assegurança (els nens i nenes que han fet alguna activitat
extraescolar, aquesta assegurança ja la van pagar a principis de curs). El rebut
se us girarà al número de compte, que ens heu facilitat, abans que s’acabi
l’activitat.

