Activitat:

Arts plàstiques i dibuix en anglès

Organitzador:

VOCALIA ARTS + My little Van Gogh

Dirigida a:

P3-P5

Durada i
organització de
l’activitat:

Inici P3 a determinar
Inici P4 i P5 setmana 12 setembre i fi setmana 13 juny
DIJOUS: 16:30 a 18:00 h
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

Oferim tallers d'art de procés on el focus és l'experimentació, el
desenvolupament sensorial i motriu, l'enfortiment de l'autonomia i la
creativitat.
Little Makers (abans My Little van Gogh) és un Atelier inspirat en Reggio
Emilia. Apostem per la llibertat per estimular el pensament creatiu i
l'autoconfiança. A cada taller els nens i les nenes es troben propostes en
les quals descobreixen materials i tècniques on podran pintar, estampar,
construir, modelar i sentir.

https://www.littlemakers.eu/
Objectius:

●

Experimentació amb tècniques plàstiques bàsiques: dibuix, pintura,
collage, modelatge, estampació, treballant l'alfabet visual: punt, línia,
taca, color, textura, volum.

●

Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i
doblegar, adquirint coordinació óculo manual

●

Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant a
l'observació i l'escolta com als processos creatius artístics

●

Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de forma
creativa

Preu i número
alumnes mínim i
màxim:

48€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 8 participants i un
màxim de 10 per grup.

Contacte:

vocalia.arts@costaillobera.cat
vocalia.extraescolars@costaillobera.cat

Activitat:

ESCOLA DE GRUPS

Organitzador:

VOCALIA ARTS

Dirigida a:

2n-6è Primària. 1r-4t ESO

Durada i
organització de
l’activitat:

Inici setmana 12 setembre i fi setmana 13 de juny
Primària: dilluns, dimecres o dijous 16:30-17:30
Secundària: dimecres 15:15-16:15
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

Professorat de música i músics

Objectius:

Escola de Grups és una iniciativa que pretén ensenyar música als infants,
a tocar en grup i a formar part d’una banda. Els infants aprenen a tocar
música en grup des de el primer dia. Es comença amb cançons senzilles,
d’harmonies no gaire complicades i melodies conegudes. A mida que
avança el curs, augmenta el nivell de dificultat de les cançons incloent
l’elaboració de cançons pròpies.
Sempre es treballarà amb estils moderns rock, blues, funky, hip hop,
reggae i amb cançons conegudes. Sempre són cançons consensuades i
escollides pels infants.
L’Escola de Grups fa un concert trimestral, obert a les famílies, on els
infants toquen les cançons treballades durant el trimestre.
1. OBJECTIUS
o Donar importància a la vessant pràctica i a l’experiència musical
compartida. o Reforçar valors com la inclusió, la companyonia, la cohesió
de grup, el treball en equip, el respecte, la solidaritat, la comprensió,
saber escoltar...
o Treballar la creativitat a partir de la creació de músiques pròpies.
o Oferir la possibilitat de tocar a sobre d’un escenari professional amb
equips
de música, il·luminació, tècnics de so, tècnics de llums i públic.
o Treballar una escenificació, una producció musical i un repertori.
o Poder guiar assajos, liderar grups en directe.
o Sentir que pertany a un grup, participant-hi activament i utilitzant els
hàbits,
actituds, rutines i normes pròpies.
o Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se al
grup
tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i
col·laboració i intentant resoldre possibles conflictes de manera pacífica.
o Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i
representació a través del llenguatge musical. o Aprendre i gaudir fent
música

Preu i número
alumnes mínim i
màxim:

62€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 4
participants i un màxim de 6 per grup.

Contacte:

vocalia.arts@costaillobera.cat

Activitat:

Hip-hop i dansa contemporània Varium

Organitzador:

VOCALIA ARTS + Varium

Dirigida a:

1r-6è Primària. 1r ESO

Durada i
organització de
l’activitat:

Inici setmana 12 de setembre i fi setmana 13 de juny
1r-2n: dimecres 16:30-18h
3r-4t: dimarts 16:30-18h
5è-6è-1r ESO: dijous 16:30-18h
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

Professor/a de hip hop: Marc Carrizo
Professor/a de dansa contemporània: pendent de confirmar

Objectius:

Activitat dirigida que busca el traspàs de cultura i informació
utilitzant el vocabulari de la dansa, el moviment i psicomotricitat
com a eina per tal d'aconseguir els següents objectius de manera
vivencial.
Exemples d'objectius que es treballen a l'activitat:
- Gaudir de la dansa i la música
- Explorar la descoberta del cos i el moviment propi
- Progressar en el treball cooperatiu i individual
- Desenvolupar l'habilitat de la creativitat

Preu i número
alumnes mínim i
màxim:

43 €/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 12
participants i un màxim de 30 per grup.

Contacte:

vocalia.arts@costaillobera.cat
vocalia.extraescolars@costaillobera.cat
markitusdancer@gmail.com

Activitat:

Laboratori d’Art i Creativitat en anglès

Organitzador:

VOCALIA ARTS + Little Makers

Dirigida a:

1r-6è Primària

Durada i
organització de
l’activitat:

Inicia setmana 12 setembre i fi setmana 13 de juny
Dijous: 16:30-18 :00h
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

Oferim tallers d'art de procés on el focus és l'experimentació, la solució
de problemes i el desenvolupament creatiu més que el resultat final en si
mateix.
Little Makers (abans My Little van Gogh) és un Atelier inspirat en Reggio
Emilia. Apostem per la llibertat per estimular el pensament creatiu i
l'autoconfiança. A cada taller els nens i les nenes es troben propostes en
les quals descobreixen materials i tècniques on podran pintar, estampar,
construir, modelar i sentir.
Treballem en dos grups d'edats 1er a 3er de primària i 4t a 6è de primària.
Els grups es poden ajustar en funció dels inscrits.
https://www.littlemakers.eu/

Objectius:

●

Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències

●

Valoració i respecte de les produccions d’un mateix i dels demés

●

Satisfacció i emoció per la experiència artística

●

Percepció i exploració sensorial dels elements presents

●

Valoració del propi aprenentatge

●

Creativitat e imaginació en l’expressió i comunicació artística

●

Composició individual y col·lectiva d’imatges y objectes a partir de
materials i tècniques

●

Ordre i atenció en els processos de producció i tractament dels
materials i utensilis emprats

Preu i número
alumnes mínim i
màxim:

52€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 8 participants i un
màxim de 10 per grup.

Contacte:

vocalia.arts@costaillobera.cat
vocalia.extraescolars@costaillobera.cat

Activitat:

Llenguatge musical, instrument i cant coral

Organitzador:

VOCALIA ARTS + Gamba música

Dirigida a:

1R-6È PRIMÀRIA. 1-2 ESO

Durada i organització
de l’activitat:

Inici semana 12 setembre i fi semana 12 de juny
Dilluns i Dimarts:
-16,30-18h LLENGUATGE I INSTRUMENT
45’ llenguatge musical i 45’ instrument, grups reduïts d’instrument, entre 2 i 4
alumnes).

-18:00h a 18:30h Cant Coral (opcional)

No activitats: vacances i vigílies de vacances
DILLUNS:
PIANO, GUITARRA, UKELELE, VIOLÍ I PERCUSSIÓ
DIMARTS:
PIANO, GUITARRA, UKELELE, CLARINET, VIOLÍ I VIOLONCEL
Especialistes:

Piano, guitarra, ukelele, violí, percussió, clarinet i violoncel.
Anna Casademunt: llenguatge musical i violoncel
Juan Pablo Bettinotti: guitarra i ukelele
Carmen Pascual: violí
María Pascual: piano
Borja Grèbol: piano i clarinet
Percussió: a determinar
Àlex Aromi: llenguatge musical

Objectius:

El llenguatge musical es realitza d'una manera lúdica i rigurosa, partint de la pròpia
percepció auditiva, estimulant la sensorialitat i la rítmica corporal.
Ens ajustarem als coneixements de cada alumne tot respectant els seus tempos, buscant
enriquir la pròpia experiència musical amb l'objectiu d'assolir un ús fluid dels diferents
elements de l'expressió musical.
Cant coral:
Gaudirem del repertori actual i tradicional amb un cor de veus blanques. Cantarem a una i dues
veus. Realitzarem tècnica vocal, treballarem la respiració, aprendrem a escoltar a la resta i
educar la oïda, que ens servirà per a l'instrument i per a la cohesió del grup.

Preu i número
alumnes mínim i
màxim:

91€/mes llenguatge i instrument // 96€/mes + el Cant Coral
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 12 participants i un màxim de 20 per dia
de classe.
Opció 2 instruments (dilluns i dimarts), 138€ (a preguntar a l’organització per disponibilitat de
plaça d’instrument).
Recomanacions:
Si com a primer instrument es fa violí/violoncel/clarinet/saxo, es recomana que el 2on
instrument sigui harmònic, com el piano o la guitarra, i a la inversa.

Contacte:

vocalia.arts@costaillobera.cat

Activitat:

Música, moviment i cant

Organitzador:

VOCALIA ARTS + Gamba música

Dirigida a:

P3-P4

Durada i
organització
de l’activitat:

Inici P4 setmana 12 de setembre i P3 a determinar
Final: Setmana del 12 de juny
Dimecres 16:30-18:00 h
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

Anna Casademunt, Broja Grèbol, Liliana Amato

Objectius:

Música i moviment per a infants de P3 i P4:
D’una manera lúdica però rigorosa, i amb l’ajuda de la manipulació
de petits instruments de percussió i la dansa, aprendrem música,
memoritzarem cançons, aprendrem el nom de les notes, dibuixarem
la música, improvisarem sense adonar-nos ritmes i melodies….
Treballarem la respiració, la coordinació, la motricitat, i a relacionarnos amb la resta tot gaudint de la música. Despertarem la creativitat
de cada infant, tot això adequat al nivell de cada un d’ells, respectant
els seus tempos.

Preu i número
alumnes
mínim i
màxim:

47€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de
8 participants i un màxim de 12 per grup.

Contacte:

vocalia.arts@costaillobera.cat

Activitat:

Música i moviment i roda d’instruments

Organitzador:

VOCALIA ARTS + Gamba música

Dirigida a:

P5

Durada i
organització
de l’activitat:

Inici setmana 12 setembre i fi setmana 12 de juny
Dimecres 16:30-18:00h
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

Anna Casademunt, Broja Grèbol, Liliana Amato

Objectius:

D’una manera lúdica però rigorosa, i amb l’ajuda de la manipulació de
petits instruments de percussió i la dansa, aprendrem música,
memoritzarem cançons, aprendrem el nom de les notes, dibuixarem la
música, improvisarem sense adonar-nos ritmes i melodies….
Treballarem la respiració, la coordinació, la motricitat, i a relacionarnos amb la resta tot gaudint de la música. Despertarem la creativitat
de cada infant, tot això adequat al nivell de cada un d’ells, respectant
els seus tempos.
Podrem conèixer i tocar instruments com ara la guitarra, el violí,
el violoncel, el xilòfon, la viola de gamba i el piano.

Preu i número
alumnes
mínim i
màxim:

47€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de
8 participants i un màxim de 12 per grup.

Contacte:

vocalia.arts@costaillobera.cat
vocalia.extraescolars@costaillobera.cat

Activitat:

Música i moviment

Organitzador:

VOCALIA ARTS + Gamba música

Dirigida a:

P3-P4

Durada i
organització
de l’activitat:

Primer divendres a darrer divendres de curs
Divendres 14:30-16:00 h
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

Anna Casademunt, Broja Gràbol, Liliana Amato

Objectius:

Música i moviment per a infants de P3, P4 i P5:
D’una manera lúdica però rigorosa, i amb l’ajuda de la manipulació
de petits instruments de percussió i la dansa, aprendrem música,
memoritzarem cançons, aprendrem el nom de les notes, dibuixarem
la música, improvisarem sense adonar-nos ritmes i melodies….
Treballarem la respiració, la coordinació, la motricitat, i a relacionarnos amb la resta tot gaudint de la música. Despertarem la creativitat
de cada infant, tot això adequat al nivell de cada un d’ells, respectant
els seus tempos.

Preu i número
alumnes
mínim i
màxim:

48€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de
8 participants i un màxim de 12 per grup.

Contacte:

vocalia.arts@costaillobera.cat
vocalia.extraescolars@costaillobera.cat

Activitat:

Música i moviment i roda d’instruments

Organitzador:

VOCALIA ARTS + Gamba música

Dirigida a:

P5

Durada i
organització
de l’activitat:

Des del primer a l’últim divendres de curs
Divendres 14:30-16,30 h
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

Anna Casademunt, Broja Grèbol, Liliana Amato

Objectius:

Música i moviment per a infants de P5:
D’una manera lúdica però rigorosa, i amb l’ajuda de la manipulació
de petits instruments de percussió i la dansa, aprendrem música,
memoritzarem cançons, aprendrem el nom de les notes, dibuixarem
la música, improvisarem sense adonar-nos ritmes i melodies….
Treballarem la respiració, la coordinació, la motricitat, i a relacionarnos amb la resta tot gaudint de la música. Despertarem la creativitat
de cada infant, tot això adequat al nivell de cada un d’ells, respectant
els seus tempos.
Podrem conèixer i tocar instruments com ara la guitarra, el violí, el
violoncel, el xilòfon, la viola de gamba i el piano.

Preu i número
alumnes
mínim i
màxim:

48€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de
8 participants i un màxim de 12 per grup.

Contacte:

vocalia.arts@costaillobera.cat
vocalia.extraescolars@costaillobera.cat

Activitat:

Teatre musical

Organitzador:
Dirigida a:
Durada i
organització de
l’activitat:

VOCALIA ARTS + L'escènica
1r-6è Primària
Divendres de 14.30 a 16.30
d'octubre a juny
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

Daniela Fumadó és la professora
“L'escènica” és l'empresa especialitzada en formacions escèniques

Objectius:

-aprendre i gaudir del joc escènic
-formar part d'una companyia de teatre
-descobrir i treballar les tres disciplines bàsiques del musical (cant,
ball i interpreteció)
-explorar la vessant creativa
-millora de les capacitats expressives
-desenvolupar l'expressió emocional
-prendre consciència corporal
-adquirir pertanença de grup i per tant, compromís.
-reforçar la confiança, la presència i la dicció amb el treball en
públic
-millorar l'angès tot divertint-nos
-cooperar i treballar en grup
-atendre les necessitats pròpies a nivell corporal i emocional
-crear una peça que es pugui mostrar en públic

Preu i número
alumnes mínim i
màxim:

47€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 6
participants. A priori no posem límit màxim. En el cas que el grup
sobrepassés en numero les capacitats de l'activitat (depèn del
comportament de cada grup) proposariem desdoblar en dos grups
vocalia.arts@costaillobera.cat
vocalia.extraescolars@costaillobera.cat
lescenicarts@gmail.com
600760791

Contacte:

Activitat:

TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES

Organitzador:

VOCALIA ARTS + Viu Lleure

Dirigida a:

P3-P5. 1R-6È PRIMÀRIA

Durada i
organització de
l’activitat:

P3-P5: Dilluns 16:30-18:00 h
Primària: Dimecres 16:30-18:00 h
Inicia 12 setembre 2022 i fi 14 de juny 2023
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

Pau Plana
Dani Arrebola
Alba Josa
http://www.viulleure.cat/

Objectius:

P4 i P5:
Iniciació al teatre.
Mitjançant el joc es treballen tots els aspectes teatrals, i
audiovisuals.
1r i 2n:
Inici de la creació teatral.
Sempre des del joc es creen escenes i arguments.
S’utilitzen diferents recursos per a representar i crear aquestes
escenes.
3r i 4t:
Profunditzar en els arguments i el teatre.
Es treballen guions escrits, s’estudien i es munten.
Treball de diferents recursos per muntar escenes ja escrites o de
nova creació.
5è i 6è:
Recerca de l’expressió artística.
Treball dels diferents estils de narració, mètodes i gèneres.
L’expressió tècnica: a través del vestuari, la llum, la música,
l’escenografia i la direcció.
Creació i realització d’un espectacle o projecte de final de curs.

Preu i número
alumnes mínim i
màxim:

40€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 6
participants i un màxim de 12 per grup.

Contacte:

vocalia.arts@costaillobera.cat
vocalia.extraescolars@costaillobera.cat
viu@viuprojectelleure.com

