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CURS PER A MARES I PARES D'INFANTS MÚSICS
Quantes vegades heu pensat: "m'agradaria ajudar als meus fills a estudiar música" però no us
hi veieu en cor? Us presentem, doncs, un curs on pretenem generar recursos i eines per tal de
poder compartir el procés d'aprenentatge musical dels vostres fills i filles. Per això, també
treballarem alguns coneixements molt bàsics de música i els elements que aquesta genera en el
nostre dia a dia. En definitiva, es tracta de conèixer algunes estratègies per a poder jugar amb els
infants tot utilitzant la música i el treball de l'instrument d’una forma més atractiva.

Els curs està dirigit a pares i mares o tutors de nens i nenes estudiants de música de qualsevol
nivell i està obert a tota la comunitat educativa de l’Escola Camins, no només als matriculats a
l’Escola de Música Camins. Està dividit en 3 sessions d’una hora i mitja cada una:

Sessió 1: El cos com a instrument
La primera sessió està orientada en la nostre presa de consciència de la importància del cos. És
el primer pas per a treballar en una disciplina artística. Per això, el nostre coneixement facilitarà
el treball corporal amb els nostres fills a l'hora d'aplicar-lo a la música i en el nostre dia a dia.
Els jocs i moltes de les activitats quotidianes es poden convertir en un exercici musical per
a tota la família.

Sessió 2: El treball de la música en el nostre dia a dia
La segona sessió ja s'acosta més a l'escolta activa de la música i l'ús que en fem. Hem de saber
reconèixer com ens influeix a cadascun de nosaltres per trobar-li l'aplicació més adequada en
cada cas. Per a un infant que estudia música, és essencial poder-li trobar relació en el seu dia a
dia i viure-la com un element més en la vida quotidiana a casa. Per això, aprendrem a gaudir
de la música que més ens agrada i d’aquella que no solem escoltar tan sovint.

Sessió 3: L'acompanyament en l'estudi
La tercera sessió va dirigida a les tècniques d'estudi d'instruments o de llenguatge musical en
general. Unes nocions bàsiques de música i un treball pràctic d'exercicis ens amplien les
possibilitats de poder gaudir d'aquest procés juntament amb els nostres fills i fer que rebin el
suport necessari per motivar-ne l'estudi. No cal ser experts en música per a poder dur a
terme aquest acompanyament.
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El curs serà impartit per Cèlia Junqueras.
La Cèlia ha estudiat Educació Social a la UB, Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts
a la UB, Grau Mig de Flauta Travessera al Conservatori Josep Maria Ruera de Granollers. Des
de fa uns quants anys treballa a la l’escola de música de la Societat Coral Amics de la Unió i a
l'escola de música La Carbonera de la Roca del Vallès.

El curs s’impartirà durant 3 dissabtes del mes d’abril. Les places són limitades, segons el
número d’inscripcions farem un o dos grups de treball. S’estableix un màxim de dos
inscripcions per alumne/a matriculat a l’escola.

Dates: dissabtes 13, 20 i 27 d’abril

Horari grup 1: 10:00h-11:30h
Horari grup 2: 11:45h-13:15h

El preu del curs són 10€ per persona que podeu pagar a la Maria als horaris habituals d’atenció
a les famílies. Les famílies amb infants matriculats a l’Escola de Música Camins podran fer el
curs gratuïtament: un o dos adults per infant matriculat a l’Escola de Música Camins.

Hi haurà servei d’acollida pels nens i nenes a partir de 3 anys. El preu serà de 2€/dia per nen o
nena pels socis de l’ampa i de 4€/dia pels no socis. L’acollida serà durant l’horari assignat als
adults. Si us assignem el curs en l’horari del grup 2, l’acollida dels vostres nens serà d’11:45h a
13:15h. Si voleu gaudir del servei d’acollida haureu d’omplir el formulari d’acollida, lliurar-lo a
la Maria Jiménez, coordinadora d’extraescolars, i abonar l’import.

Els interessats podeu entregar a la Maria Jiménez, coordinadora d’extraescolars, el formulari
d’inscripció fins el 22 de març de 2013. Tornant de Setmana Santa us confirmarem el grup
assignat.

Esperem sigui del vostre interès i tots aprenguem una mica més com ajudar els nostres nens i
nenes en el seu creixement i aprenentatge.

AMPA Escola Camins

Escola de Música Camins
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Nom de l’alumne/a: ________________________________________ Curs:
Matriculat a l’Escola de Música Camins:

Sí

_____________

No

Adult 1: ______________________________________________ com a ___________________
Adult 2: ______________________________________________ com a ___________________
Estic/em interessat/s en participar en el Curs per a Mares i Pares d’Infants Músics.
Horari preferent:

10:00h a 11:30h

11:45h a 13:15h

E-mail: _______________________________________ ______________ Tlfn.: ______________
Adult 1
PREU TOTAL: __________

Adult 2

SIGNATURA:

Signant aquest formulari autoritzo a l’AMPA de l’Escola Camins i a l’Escola de Música Camins a realitzar fotografies i/o
enregistraments de qualsevol tipus durant les sessions del Curs per pares i mares d’infants músics on pugui aparèixer la meva
persona i autoritzo també la seva difusió sempre que sigui amb finalitats educatives o publicitàries d’ambdues entitats.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FORMULARI D’ACOLLIDA
Nom de nen/a: _________________________________________ Curs:

_____________

Nom de nen/a: _________________________________________ Curs:

_____________

Nom de nen/a: _________________________________________ Curs:

_____________

Tutor/a: ______________________________________________ com a ___________________
El meu fill/a restarà en el servei d’acollida els dies:
Dissabte 13
Telèfon 1: ________________

Dissabte 20

Dissabte 27

Telèfon 2: ________________

OBSERVACIONS: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
PREU TOTAL: __________

SIGNATURA:

Signant aquest formulari autoritzo a l’AMPA de l’Escola Camins i a l’Escola de Música Camins a acollir el meu fill/a durant les sessions
del Curs per pares i mares d’infants músics.

