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SERVEIS EXTRAESCOLARS 

 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 
Aquesta activitat pretén que els infants s'iniciïn a la música d'una manera lúdica i vivencial, 

que aprenguin la música com un llenguatge de comunicació i expressió natural, a través de 

la veu, el moviment, el contacte amb els instruments d’Orff i amb material sonor divers 

(Caixa xinesa, triangle, claus, pandero, carilló, etc). En aquesta etapa el treball és molt 

sensorial. Els nens utilitzaran grafies no convencionals per descriure i plasmar els continguts 

del llenguatge musical, però alhora acabaran coneixent la grafia convencional de les 

partitures. 

Treballem didàctiques de música y moviment a través de temàtiques i personatges. Són 

propostes pensades per a treballar una història a l’aula a través de la música, la cançó, el joc 

simbòlic i el moviment. També treballarem a través d'activitats per educar l'oïda i el ritme 

en els infants, per despertar l'atenció, per fomentar la concentració i el treball individual i 

col·lectiu i desenvolupar la creativitat. Farem servir el joc com a mètode d’aprenentatge, 

fent que l’infant treballi tots els sentits i les àrees de desenvolupament: motor, social, 

cognitiu i afectiu. 

 Els continguts musicals es van introduint de manera gradual, respectant el ritme maduratiu 

dels nens i nenes. 

. 

• Curs: P3, P4, P5 (preferentment per grups d'edat homogènia) 

• Horari:  Una hora per setmana (disponibilitat de dilluns a divendres de 12.30h 

a 16h) 

• Preu: 25 € / mes 

• Cost matrícula o material: No hi ha cost addicional ni matrícula 

• Material: L’aporta l’escola l’Estació de la música 

• Mínim d’alumnes: 6 

• Màxim d’alumnes: 15 

 



LLENGUATGE MUSICAL 
En aquesta etapa, a on els alumnes ja han assolit la lectoescriptura, aprofitem aquesta 

evolució cognitiva per plasmar figures i treballar el llenguatge musical en tots els seus 

aspectes; ritme, educació de l’oïda, lectura, audició, conèixer, identificar i reproduir els 

diferents paràmetres del so, conèixer estils musicals, gèneres, compositors i instruments 

musicals diversos, gaudir  amb el cant i la interpretació instrumental, jocs i aprenentatge 

musical amb la pràctica de diversos instruments musicals, etc. D’aquesta manera aconseguim 

que els nens i nenes tinguin una experiència vivencial de la música des de la participació 

activa, sense oblidar la improvisació i la composició.  

Els continguts musicals es van introduint de manera gradual, segons els diferents grups 

d’edats. 

 

• Curs: 1er,  2on i 3er - 4rt, 5è i 6è. 

• Horari:  Una hora per setmana (disponibilitat de dilluns a divendres de 12.30h 

a 16h) 

• Preu: 25 € / mes per alumne 

• Cost matrícula o material: No hi ha cost addicional ni matrícula 

• Material: L’aporta l’escola l’Estació de la música 

• Mínim d’alumnes: 6 

• Màxim d’alumnes: 15 

 

ENGLISH MUSIC 
L’activitat està enfocada a grups d’alumnes de P3 i P4 o P5 on treballem l’anglès amb 

l’expressió visual, musical i corporal. Utilitzarem jocs i cançons per anar assolint de forma 

constant noves paraules i frases en anglès, aprofitant l’entorn que ens brinda l’aula i el món 

de la música en general. Fomentem la motivació dels alumnes a través d’un titella que 

parlarà en anglès durant les classes i farà participar i interactuar a tots els alumnes.  

 

• Curs: P3, P4, P5 

• Horari:  Una hora per setmana (disponibilitat de dimecres i dijous de 12.30h 

a 16h) 

• Preu: 35 € / mes per alumne 

• Cost matrícula o material: No hi ha cost addicional ni matrícula 



• Material: L’aporta l’escola l’Estació de la música 

• Mínim d’alumnes: 6 

• Màxim d’alumnes: 12 

 

CANT CORAL I MOVIMENT 
El cant coral és una manera natural dels nens i nenes per entrar en contacte amb la música 

a través de la seva pròpia veu i amb la participació de tots. El fet de crear un grup de cant 

coral aporta molts beneficis més enllà del propi aprenentatge, es crea un vincle afectiu que 

fomenta la socialització i motivació dels nens i nenes.  

El treball coral permet: prendre consciència de la importància de l’aparell fonador i contribuir 

a l’aprenentatge del llenguatge musical. Es treballen moltes cançons procedents de grans 

musicals, traduïdes al català i incorporant a més a més de l’ensenyament del llenguatge 

musical, moviment, cant i ball. Aquesta mescla provoca una motivació molt gran en 

l’alumnat i facilita els mecanismes d’aprenentatge.  

 

• Curs: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è 

• Horari:  Una hora per setmana (disponibilitat de dilluns a divendres de 12.30h 

a 16h) 

• Preu: 25 € / mes 

• Cost matrícula o material: No hi ha cost addicional ni matrícula 

• Material: L’aporta l’escola l’Estació de la música 

• Mínim d’alumnes: 6 

• Màxim d’alumnes: 15 

 

TEATRE MUSICAL 
A través del teatre els nens i nenes augmenten la seva autoestima, aprenen a respectar i conviure 

en grup, coneixen i controlen les seves emocions i descobreixen el que és la disciplina i la 

constància en el treball. A més a més afavoreix la socialització i l’expressió entre el públic.  És ideal 

per ajudar els nens i nenes a desenvolupar els diferents llenguatges verbal, corporal i musical, 

estimulant la seva capacitat cognitiva. 

En aquesta activitat es treballa la creació de l'escenari i vestuari de forma artesanal, s’ensenya la 

interpretació, es desenvolupa la tècnica del cant i es forma una coreografia. Tots aquests elements 

s'uneixen i cobren sentit a la posada en escena d'un autèntic musical al més pur estil Broadway! 



• Curs: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è 

• Horari: (disponibilitat de dilluns a divendres de 12.30h a 16h) 

➢ Una hora per setmana  

➢ Dues hores per setmana 

• Preu: 30 € / 50€ per mes. 

• Cost matrícula o material: No hi ha cost addicional ni matrícula 

• Material: L’aporta l’escola l’Estació de la música 

• Mínim d’alumnes: 6 

• Màxim d’alumnes: 20 

 

INICIACIÓ A LA GUITARRA 
Tocar un instrument desenvolupa la creativitat, la sensibilitat i la intel·ligència. Aquesta 

activitat intenta apropar l'alumne a un coneixement bàsic de l'instrument així com a la 

interpretació musical com a mitjà de comunicació social, a més de l'assimilació de les 

primeres nocions del llenguatge musical i l'adquisició d'una bona tècnica base per aprendre 

tècniques, acords. Ens endinsarem al món de les melodies a partir de cançons clàssiques, 

populars i modernes tot treballant l’oïda, la intuïció musical i el ritme per gaudir d’aquest 

fantàstic instrument. 

Coneixerem diferents artistes del món de la música i ens ho passarem bé mentre ens 

convertim en grans músics! 

 

• Curs: 1r, 2n, 3r - 4t, 5è, 6è 

• Horari: (disponibilitat de dilluns a divendres de 12.30h a 16h) 

• Preu: 30 € / mes. 

• Cost matrícula o material: No hi ha cost addicional ni matrícula 

• Material: L’aporta l’escola l’Estació de la música 

• Mínim d’alumnes: 6 

• Màxim d’alumnes: 15  

 

Més información de l’extraescolar: https://youtu.be/1l7fdwTvVdc 

https://youtu.be/1l7fdwTvVdc


PIANO 

El piano és un dels instruments més coneguts i fàcils per iniciar-se a l'apassionant món de 

l'aprenentatge instrumental, destacant la seva versatilitat per ser un dels instruments musical 

més complets. 

Ens familiaritzarem amb els acords bàsics, la lectura de la notació musical, els ritmes i la 

coordinació per anar desenrotllant classes divertides on també anirem afegint bases 

musicals per sentir-se part d'una orquestra o d'un grup musical! 

Coneixerem els seus orígens i estils mitjançant jocs, cançons i dinàmiques amb què gaudir 

i conèixer el món de la música i del piano. 

• Curs: 1r, 2n, 3r i 4t, 5è, 6è (Grups el més homogenis possibles)

• Horari: (disponibilitat de dilluns a divendres de 12.30h a 16h)

• Preu: 30 € / mes.

• Cost matrícula o material: No hi ha cost addicional ni matrícula

• Material: L’aporta l’escola l’Estació de la música

• Mínim d’alumnes: 6

• Màxim d’alumnes: 16

Eduquem amb la música! 


