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          ESCOLA DE MÚSICA DOMINIQUES/AULA DE MÚSICA 7  
 

 
Propostes d’activitats musicals del curs 2014/2015 
 
A fi de potenciar i millorar les activitats extraescolars de l’escola us volem presentar una proposta 
d’Escola de Música, que conjuntament amb Aula de Música 7 posarem en marxa el proper curs. 
A fi de conèixer millor el funcionament de l’escola us convidem a la presentació que farem el dia 25 de 
setembre a les 17:30 amb el professorat d’Aula de Música 7. El dia i l’hora el comunicarem a través 
de la web (www.dominiquesdelensenyament.com). 
 
L’oferta de formació és la que us detallem tot seguit. 
 
 
CURS 2014/2015     DOMINIQUES/AULA DE MÚSICA 7 
 
 
PROPOSTES NOMBRE HORARI 

MIGDIA 
HORARI TARDA PREUS/MES 

Iniciació musical 1  
(p3-p4) 
 
Iniciació musical 2  
(p5-1r PRIM) 
 
Preparatori de llenguatge 
musical (2n PRIM) 
 

 
 
mínim 8 
 
 
màxim 15 

dilluns de 14h a 15h 
 
 
dimarts de 14h a 
15h  
 
dijous de 14h a 15h  

dilluns de 17h a 18h  
 
 
dimarts de 17h a 
18h  
 
 
dimecres de 17h a 
18h  
 

50 € 

Grup de guitarres (inicial) 
(de 1r a 3r de PRIM) 
 
Grup de guitarres 
(mitjans)(4t a 6è de PRIM)
 
Grup de guitarres (grans) 
(1r i 2n ESO) 
 

 
 
mínim 6 
 
 
màxim 10 

1 dia a la setmana a 
determinar. 
 
de 13h a 14h 
 
de 14h a 15h 
 

1 dia a la setmana: 
 
 
de 17h a 18h 

50 € 

Cor de joves  
(3r, 4t ESO i 1r, 2n BAT) 

mínim 12 
 
sense límit 
màxim 
 

 
 

1 dia a la setmana 
A concretar amb el grup interessat 

12€ 

 
Els preus es fixaran en el mes de setembre 



ESCOLA DE MÚSICA DOMINIQUES/AULA DE MÚSICA 7 
 
Iniciació Musical 1 
S'oferiran eines per viure els elements de la música de manera sensorial. Despertant l'infant en l'art 
musical, en el desig de fer música, de ser-ne el protagonista, d'atreure'ls cap al món sonor i les seves 
combinacions, obrint les oïdes a diferents estils de música i a la descoberta de la seva capacitat 
d'improvisar, cantar i escoltar. 
 
Iniciació Musical 2 
En el curs d'iniciació musical 2, a més, s'oferiran uns Tallers Instrumentals per a que els infants puguin, 
si volen, triar un instrument per tocar de cara al curs següent. 
 
Preparatori 
S'oferiran eines per entendre la música i per explorar l'univers sonor, tant en els seus aspectes cognitius 
com emotius. En aquest curs coneixeran les bases de la lecto-escriptura musical i se li obriran les 
possibilitats d'escriure les seves creacions. Hi haurà també la possibilitat de conèixer diversos 
instruments incitant als infants a la pràctica instrumental sense deixar de banda el cant, l'audició i la 
creativitat. 
 
Taller de Guitarres 
Es donaran coneixements bàsics i entenedors per tocar i acompanyar temes musicals d'interès dels 
participants. No es requereix experiència prèvia. L'estudiant ha de comptar amb guitarra pròpia, de 
possibilitat de temps i entusiasme. 
 
Cor de Joves 
Proposta musical adreçada als nois i noies per a poder gaudir de cantar plegats un repertori adient als 
seus interessos amb la possibilitat d'acompanyar-se amb percussions i coreografies. Es proposarà la 
pràctica de diferents estils musicals vocals i gospel, jazz, tradicional, pop, clàssica… 
 
Tot l'alumnat interessat en seguir cursos de formació musical a part dels presentats, podran adreçar-se a 
l'escola Aula de Música 7, Av. Diagonal, 327, 2n 1a, 08009 Barcelona 
Tlf. 93 207 40 22. www.aulademusica7.com, on trobaran propostes de formació en llenguatge musical, 
informàtica musical, instruments (violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, clarinet, saxo, 
trompeta, trompa, guitarra, bateria, baix elèctric i piano). També poden formar part de combos de jazz, 
conjunts instrumentals de diferents nivells i de l'orquestra de corda. 
 
Pel curs 2015/2016 s'anirien ampliant els cursos de llenguatge musical i es proposarien classes 
col·lectives d'instruments (màxim 3) de 3/4 d'hora o bé d'individuals de 30min de durada, i una classe de 
conjunt instrumental i coral per als nens de 1r de llenguatge musical a la mateixa escola, o bé si són 
pocs, sumar-los als conjunts de l'escola Aula de Música 7.  



Proposta de TEATRE MUSICAL del curs 2014/2015 (nova) 
 
El proper curs posarem en marxa un taller extraescolar de Teatre Musical, adreçat als nois i noies de 3r 
de Primària fins a 4t ESO. 
 
A fi de conèixer millor el funcionament de l’activitat us convidem a la presentació que farem la primera 
setmana de curs amb el professorat del taller. El dia i l’hora el comunicarem a través de la web 
(www.dominiquesdelensenyament.com). 

 
El teatre musical és una variant del teatre que barreja la dansa, la interpretació i el cant i que 
va néixer als Estats Units als anys vint. 
Amb aquesta extraescolar pretenem que els nens i les nenes se sentin com uns actors i actrius de 
Broadway  i aconseguir que, a final de curs, siguin capaços de pujar a un escenari i interpretar, crear, 
ballar i cantar al mateix temps.  Això ho anirem assolint mitjançant les activitats de classe que,  a poc a 
poc i d’acord amb el ritme i el nivell dels alumnes,  aniran augmentant progressivament de dificultat.  
 
L’activitat tindrà una periodicitat de  dues hores a la setmana: una la dedicarem a la classe 
d’interpretació i l’altre anirà canviant cada setmana entre dansa i cant. 
 
Interpretació:  

‐ Les classe tindran una durada de 60 minuts. Dedicarem 15 minuts a fer exercicis de escalfament  
i concentració i els 45 minuts restants a fer exercicis teatrals, improvisacions, petits guions, 
escenes de pel·lícules, jocs teatrals i la preparació del musical que es presentarà a final de curs. 

‐ OBJECTIUS:  Aconseguir que l’alumne sigui capaç, sense por ni vergonya, d’interpretar un 
paper des de la veritat, transmetent el màxim possible a l’espectador. Es tocaran tots els estil 
interpretatius com són la comèdia, el drama, la mímica, el clown… 

 
Dansa:  

‐ Les classes tindran una durada de 60 minuts ( una classe cada 15 dies). Dedicarem 15 minuts a 
escalfar el cos i els 45 minuts restants  a crear coreografies amb temes musicals d’estils molt 
variats. 

‐ OBJECTIUS:  Aconseguir que l’alumne sigui capaç de coordinar el seu cos a l’hora de ballar, i 
de recordar la coreografia que vàrem aprendre a la classe anterior. També es vol aconseguir  que 
l’alumne sigui capaç de crear passos nous i originals per les coreografies.  

  Veu:  
‐ Les classes tindran una durada de 60 minuts ( una classe cada 15 dies). Dedicarem 20 minuts a 

escalfar la veu i a fer una miqueta de tècnica vocal. Els 40 minuts restants els dedicarem a cantar 
temes musicals en grup, de manera individual o en parelles o fer exercicis de projecció de la veu.  

‐ OBJECTIUS:  Aconseguir que l’alumne sigui capaç de cantar una cançó de manera afinada i 
correcte. Que cada nen explori el seu instrument, la veu, que vegi fins on es capaç d’arribar amb 
ell i que aprengui  tècniques vocals per tal de pronunciar i projectar bé la veu quan està al 
damunt d’un escenari.  
És possible que sovint les classes de cant i dansa es facin juntes, en lloc de fer una setmana cada 
disciplina, ja que quan els alumnes sàpiguen una coreografia i la cançó d’aquesta, serà  
interessant que aprenguin a fer-ho  tot a l’hora, és a dir, ballar i cantar.  

 
L’objectiu final és posar en escena una obra de teatre musical, que escollirem tots junts i representar-la 
davant el públic en el teatre de l’escola, tot demostrant el que han aprés durant les classes. 



És imprescindible que els alumnes portin roba còmoda  a totes les classes, com xandall, malles, mallots, 
faldilles elàstiques…  mitjons i el cabell sempre recollit amb una cua, un monyo o una diadema.  
 

 
L’oferta de formació és la que us detallem tot seguit. 
Activitat  Grup  Horari  Preus 

TEATRE MUSICAL  Dos grups dividits per edat 
 
Des de 3r PRIM fins a 4t ESO 
 

Dilluns i dimecres 
 
17:15‐18:15 

40€/Mes 

 
 

 
 
 
 

TEATRE EXPRESSIÓ 
(Teatre, cançons, contes i jocs) 
L’oferta de formació és la que us detallem tot seguit. 
 
Activitat Grup Horari Preus 

 
TEATRE EXPRESSIÓ 
 

 
P3 fins 2n. PRIM 
 

Dimarts i Dijous 
17:15-18:15 

186€/anual 

 



SÓM DANSA! 
El ball forma part de la nostra cultura  en qualsevol racó del mon i és un art que apassiona a petits, 
mitjans i grans. És una disciplina que estimula moltes parts de la nostra vida, ja que ens dona vitalitat, 
salut i l’equilibri que en molts moments necessitem.  
El ball és important per a cada etapa de creixement, però potser us pregunteu... Per què ballem? 

Ballem moltes vegades perquè el cos ens ho demana i l’ànima ho necessita. 

Ballem perquè ens agrada sentir la música. 

Ballem perquè ens fa somriure. 

Ballem perquè ho portem dins. 

Ballem perquè ens ajuda a imaginar i ser més creatius/ves. 

Ballem perquè ens fa sentir genials. 

Nosaltres estimem el que fem.  

Ballant aprenem dia rere dia a:  
- Coordinar i organitzar els nostres moviments. 

- Ser més sensibles amb diverses situacions. 

- Expressar a través del moviment. 

- Augmentar el sentit del benestar. 

- Conèixer-se a un mateix. 

- Conèixer als altres. 

- Estimular el compromís i la disciplina. 

- Afavorir la memòria i la concentració. 

- Adquirir sentit del ritme... 

En definitiva, la dansa és una forma de comunicació artística i d’expressió d’emocions, sentiments, 
pensaments i estats d’ànim. També és un mitjà per entretenir-se, divertir-se i gaudir amb moviments 
rítmics del cos. 
El ball ens fa sentir genials, per això ballem! 
L’oferta de formació és la que us detallem tot seguit. 
 
Activitat Grup Horari Preus 

Dansa i Jazz Dos grups dividits per edat 
 
Des de P3 fins a 6è PRIM 
 

 
Dilluns i dimecres 
17:15-18:15 

40€/mes 

 



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES 2014-2015 
 

 La pedagogia de l’esport que seguim a  l’escola per a nens i nenes en edat escolar es pot resumir en una 
frase: : l'esportista en primer lloc, el resultat en segon terme. Guanyar no és el més important, en canvi 
sí que ho és esforçar-se per aconseguir-ho. Ens convé entrenar fort per aconseguir els objectius que 
creiem escaients per a cada equip.  

 
ACTIVITAT CURS HORARI PREUS 

INICIACIÓ ESPORTIVA Educació infantil  (P3,P 4 i P5) Dimecres  17:15-18:15 
130€/anual 

ESCOLA DE BÀSQUET 1r, 2n i 3r de Primària Dimarts   17:15-18:15. 130€/anual 

ESCOLA DE FUTBITO 1r, 2n i 3r de Primària Dijous   17:15-18:15 
130€/anual 

BÀSQUET 
(grups federats) 

4t. Primària   Benjamí 
5è .Primària  Pre-aleví 
6è .Primària  Aleví   
1r.ESO   Pre-infantil 
2n ESO   Infantil   
3r ESO   Cadet   
BTX   Juvenil 
Ex-alumnes  Sènior 

Dimarts i dijous 17:15 – 18: 15 
Dimarts i dijous 17: 15 – 18: 15 
Dimarts i dijous 18: 15 – 19: 15 
Dimarts i dijous 18: 15 – 19: 15 
Dimarts i dijous 18: 15 - 19: 15 
Dimarts i dijous 19: 15 - 20: 15 
Dimarts i dijous  19: 15 - 20: 15 
Dimarts i dijous 

260€/anual 

FUTBITO 
(grups federats) 

3r. Primària   Pre-Benj. 
4t Primària  Benjamí 
5è Primària  Pre-Aleví 
6è Primària  Aleví 
1r. ESO   Pre-infantil 
2n. ESO   Infantil 
3r. ESO   Cadet  
4t. ESO   Cadet  
1 BTX   Juvenil 
2 BTX    Juvenil 

Dimarts i dijous 17: 15- 18: 15 
Dilluns i dimecres 17: 15- 18: 15 
Dilluns i dimecres 17: 15- 18: 15 
Dilluns i dimecres 18: 15– 19:15 
Dilluns i dimecres 18: 15– 19:15 
Dimarts i dijous 18: 15– 19:15 
Dilluns i dimecres 19: 15– 20:15 
Dilluns i dimecres 19: 15– 20: 15 
Dilluns i dimecres 20: 15- 21: 15 
Dilluns i dimecres 20: 15 - 21: 15 

260€/anual 

ESCACS 
1rPrim a 2n ESO  Dimecres  Grup 1 13:00-14:00 
     Grup 2 14:00-15:00 

30€/mes 

 
ESCACS 
Com ja sabeu, els escacs són un esport i un joc entre dos jugadors que es juga en un tauler de 
compartiments quadrats i en què cada jugador disposa, en començar la partida, de setze peces.  Per 
tant, us proposem una activitat que és un joc i també un esport que exercita la ment, i com per a 
qualsevol joc, l'objectiu és gaudir el temps mitjançant l'entreteniment i la diversió. I això, a la majoria 
ens agrada, siguem grans o petits.  

 
PER QUÈ ELS ESCACS?   Vegem-ne alguns motius i descrivim què desenvolupem o aprenem 
mentre hi juguem:  

· Respectar unes normes. 
· Reflexionar, analitzar, preveure i decidir. 
 ·Estimular la memòria. 
· Estimular la capacitat d'atenció. 
· Aprendre una nova codificació. 
· Aprendre a cuidar i a estimar el material i a endreçar-lo. 
· Un joc universal i per a tota la vida.  
· Un joc sense distinció de gènere 
 

A QUI VA ADREÇADA?   Aquesta activitat va adreçada a alumnes de 1r a 6è de Primària i de 1r a 
4t d’ ESO.  
 



QUI IMPARTIRÀ L'EXTRAESCOLAR?  El curs l'impartirà un professor de l'Escola d'Escacs de 
Barcelona (www.eebcn.net), la qual té més de 25 anys d'experiència en ensenyar escacs a les escoles. 
 
COM S'ORGANITZARÀ?  Aquesta activitat ocuparà una hora a la setmana i, de manera que els 
alumnes fan classe de  13h a 14h el grup dels més petits i de 14h a 15h els més grans. Les classes 
tenen lloc els dimecres al migdia. 
 
 
 
 
 
ANGLÉS EXTRAESCOLAR. 
 
Grups de nivell per curs des de P3 fins a 4t ESO 
Per a les inscripcions cal contactar amb KITH a la mateixa escola 
Les inscripcions ja estan obertes 
Si voleu més informació podeu adreçar-vos a: 
v.cabrera@kith.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les inscripcions a les activitats es faran durant la primera setmana de curs 


