
AMIPA CP DURAN ESTRANY

NOVES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015-2016: COR INFANTIL

A càrrec de Maria Esperança Munar

Horaris: Dimarts de 15.30 a 16.30

Preu: 10 €/mes

Edats: A partir de 6 anys

Lloc: aula de música de l'escola

JUGAR AMB LA VEU

La idea inicial d’aquesta activitat és que els nins i nines comencin a disfrutar de cantar, aprenent a utilizar la

veu a través de jocs, i anar introduint tècniques vocals. El cant coral és una activitat en la qual el més

important és que l’infant tengui ganes de cantar i que s’ho passi bé.

Objectius generals:

- Desenvolupar una sensibilitat, comprensió i creativitat artística a través de la pràctica musical.

- Participar en la vida musical de l’escola i de l’entorn.

- Desenvolupar el sentit de grup.

- Afavorir l’enriquiment cultural dels participants a través de la música.

- Aconseguir que el cant coral es converteixi per als participants en quelcom que permeti gaudir 

musical i emocionalment.

- Desenvolupar valors de cooperació i treballa en equip.

Objectius d’iniciació:

- Descobrir la propia veu.

- Aprendre a cantar conjuntament.

- Escoltar-se els uns als altres.

- Treballar alguns dels valors que té la pràctica coral, com ara el desenvolupament de l'oïda, 

l'afinació, el fraseig, la respiració. Al mateix temps aniran prenent consciència del que és la veu.

Com que és la primera vegada que es fa una activitat d'aquestes característiques al poble, veurem si
realment funciona o no;  farem el nostre coro i l'adaptarem a nosaltres... de mica en mica aniré introduint
conceptes musicals i aprendran una petita base, però no seran classes de llenguatge musical.

Sempre hi ha una primera vegada per a tot. Moltes gràcies a l’AMIPA per confiar en mi per dur a terme
aquesta activitat.

I d’aquí propòs una altra idea que m’agradaria molt dur a terme, que seria una coral de pares i mares… que
ho tengueu present per si vos fa ganes.

El fet de cantar descarrega molt emocionalment i crec que seria molt divertit i enriquidor per a un mateix.

Animau-vos-hi!!!!!!!

Maria Esperança Munar


