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ESCOLA JUNGFRAU
CURS 2019-2020

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
MÚSICA I MOVIMENT

P4-P5

Desenvolupament sensorial del sentit musical, mitjançant
la cançó, la dansa, les audicions musicals, el moviment i
el joc
QUOTA: 26,50 € mensuals
MÍNIM ALUMNES: 7
HORARI
Grup 1: dijous de 13:30 a 14:15
Grup 2: dijous de 14:15 a 15:00

CANÇÓ I PERCUSSIÓ

L’Escola de Música del Palau
QUI SOM
Som una cooperativa de mestres de música; un equip
cohesionat i entusiasta que ofereix un projecte sòlid en
constant renovació amb l'experiència de més de 40 anys
de trajectòria.
Treballem per a sensibilitzar en el llenguatge de la
música de diversos estils i per a totes les edats.
El nostre objectiu és desenvolupar la sensibilitat
artística, les capacitats musicals tècniques i
expressives, i incidir en el creixement personal d’una
manera lúdica que alhora proporcioni una base sòlida
per accedir als estudis musicals professionals.

1er i 2on Primària

Veu, oïda i ritme, expressió, imaginació i creativitat amb
percussió corporal i instruments orff
QUOTA: 30,50 € mensuals
MÍNIM ALUMNES: 7
HORARI: dijous de 13:30 a 14:30

VA DE VENT
AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL
3er. 4rt. Primària / 5è. 6è. Primària

Interpretació instrumental col·lectiva a través de repertori
de música moderna. Tres professors simultanis
QUOTA: 49 € mensuals
MÍNIM ALUMNES: 8
HORARI: dijous de 12:30 a 13:30

Posem especial èmfasi en el treball grupal,
instrumental i vocal, així com en la seva projecció a
través de concerts, audicions i activitats diverses que
estimulin el desig d’implicar-se en el nostre projecte.
La nostra proposta parteix de l’inici precoç de la
vivència musical de forma sensorial i té com a eixos
tant el seguiment tutorial necessari per a dissenyar
adequadament el recorregut, com, sobretot, el
desenvolupament de la creativitat.

