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• Oferim PROPOSTES MUSICALS vivencials i significatives per 
als infants. 

• “Aprendre a través de l’art i del moviment” Música, 
piscomotricitat estimulen el cervell de l’infant en la seva 
primera etapa. 

• El joc, el moviment, la dansa són elements indispensables per 
l’aprenentatge de també per facilitar i fer visible l’expressivitat 
de l’infant envers la música.  

• GRUPS REDUÏTS 
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• Oferim PROPOSTES MUSICALS vivencials i significatives per als infants. 
• Valorem el cançoner tradicional català com a font de coneixement d’on 

parteixen moltes de les nostres les propostes musicals. 
• S’introdueixen els primers elements del llenguatge musicals a partir d’el joc, el 

moviment, la dansa i l’audició de diversos estils musicals.   
• Els infants s’inicien a participar en produccions musicals amb públic a partir de 

la interpretació d’una CANTATA INFANTIL. 
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• Valorem el cançoner tradicional català com a font de coneixement d’on 
parteixen moltes de les nostres les propostes musicals. 

• Introduim els primers elements del llenguatge musicals a partir d’el joc, el 
moviment, la dansa i l’audició de diversos estils musicals.   

• Els infants s’inicien a participar en produccions musicals amb públic a partir de 
la interpretació d’una CANTATA INFANTIL. 
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• Participem al projecte FEM DANSA, on l’exploració del moviment lligat 

a la música ens obre un món ple de possibilitats interpretatives.  

• Continuem descobrint que els sons i els ritmes es poden traduir en 

grafia universal i que nosaltres som capaços de llegir-la i interpretar-la. 
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• Continuem introduint elements del llenguatge musical a partir d’el joc, el 
moviment, la dansa i l’audició de diversos estils musicals i ara també, a 
amb el suport de petita percussió escolar.  

• Participem al projecte musical de ciutat de LA CLICKA DEL RUSC on 
cantem temes com l’amistat, el medi ambinet, la resiliència, 
l’empoderament. 



• Iniciem el projecte EL FLABIOL A L’ESCOLA.  
• Amb la interpretació de les melodies posem en valor el nostre cançoner 

tradicional català així com els elements festius de casa nostra. 
• A final de curs participem a la Trobada amb totes les escoles participants 

del projecte en un espai public de Mataró I dins l’horari escolar. 
• https://photos.app.goo.gl/c1p673KeMegeHWBRA  
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• Ens sumem al projecte CANTÀNIA. Un projecte nascut a Barcelona i de gran abast i 
trajectòria dins i fora de Catalunya. 

• Els alumnes exploren les possibilitats expressives del cos i la veu. 
• De temàtica actual i significativa pels infants. 
• Dona la oportunitat d’observar els diferents agents implicats en la creació, planificació 

i producció d’un acte musical de gran embargadura. Una potent posada en escena 
ajuda a posar-se en el rol de l’artista.  
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• La música esdevé un canal de participació a la Ciutat. 

• Ampliem el projecte EL FLABIOL A L’ESCOLA  

• Participem al projecte GÓSPEL de MÚSICAACCIÓ. 
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