
    
MUSIQUEM AMB  

LA CORAL GINESTELL 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Principalment es pretén que a través de la música gaudim i descobrim les vessants 
que ens aporta. 
 
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

• Reconèixer el propi cos i la veu com a instrument musical, cuidar-lo i 
respectar-lo. 

• Aprendre diferents tècniques musicals relacionades amb el cant coral: veu, 
oïda, sentit del ritme, capacitat d’escolta, respiració, relaxació, dicció, 
vocalització… 

• Gaudir cantant en grup i acompanyats d’instruments. 
• Dotar els nens i les nenes d’un extens repertori de cançons que els 

acompanyin en el seu dia a dia. 
• Enriquiment amb repertori de diferents parts del món (cantem amb 

diferents idiomes) 
• Potenciar la creativitat, la imaginació i la sensibilitat amb l’objectiu de crear 

concerts amb una escenografia adequada. 
• Experimentar el sentit de grup, la cooperació i el treball en equip 

METODOLOGIA 

• Els nostres tres pilars metodològics són la música, el moviment i la 
coordinació. 

• Fem servir el cos com a instrument per aprendre les cançons o bé per 
acompanyar-les. 

• Educarem l’oïda per mitjà de jocs auditius amb instruments de petita 
percussió, el piano i les pròpies veus. 

• Desenvolupem les capacitats motores i de coordinació amb moviments 
inspirats per les cançons i per la rítmica musical. 

• Treballem la memòria aprenent cançons amb estrofes, cànons, cantarelles, 
etc. 

• Entre d’altres. 
• I ens ho passem d’allò més bé! 

 
HORARIS I PREUS : 

· Grup de Petits (p3 a 2n ) dijous de 16.30-18h. (La directora de la 
coral els recull a l’escola, berenen i a les 17h comencen l’activitat. Surten per 
l’Escola de Música municipal) 

Preu: 15 € al mes o una única quota de 120€ a l’any. 



 

 

· Grup de Mitjans (3r a 6è) dijous de 18.30h-19.30h. (Els assajos es realitzaran a 
l’Escola de Música municipal). 

Preu: 12€ al mes o una única quota de 96€ a l’any. 

· Grup de Joves (D’ESO fins als 18 anys) divendres de 20.30h-21:30h. (Els assajos 
es realitzaran a la Casa Sociocultural). 

Preu: 12€ al mes o una única quota de 96€ a l’any. 

· Grup d’ Adults divendres de 21.00h-23h. (Els assajos es realitzaran a la Casa 
Sociocultural) 

· Cant Coral adults 22€ al mes o una única quota de 176€ a l´any. 

(Sempre i quan hi hagi el nombre suficient de cantaires per fer els grups, sinó es 
modificaran els grups i horaris.) 

 
*Els assajos començaran la primera setmana d’octubre: El dia 3/10/2019 
(petits i mitjans i 4/10/19 les joves i els adults. Vine a provar!!! 
 
*S’haurà de presentar la butlleta adjunta a la directora el dia de l´assaig. 
Si algú ho prefereix la inscripció es pot fer via e-mail a l’adreça electrònica:  
ginestellcoral@gmail.com  
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Butlleta d´ Inscripció: 
 
En/na(pare/mare)___________________________________________ 
 
Inscric al(nen/nena)_________________________________________ 
 
Que té l’edat de____ anys, i fa____curs. DNI_____________, data de 
naixement__________________ 
 
Telèfon fix_____________ Telèfon mòbil________________________ 
Correu electrònic_________________________________________           
 
 

 
T’HI ESPEREM! 

	


