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Activitats extraescolars d’iniciació a la percussió

Duració
L’activitat es du a terme un dia
a la setmana amb una duració
de 1h al llarg de la qual els
participants aprenen diferents
ritmes i coreografies fins
esdevenir un grup autònom i
autosuficient.

Grups
Per realitzar l’activitat es
requereix un mínim de 6 nens i
un màxim de 14, però
s’estudiaran individualment
tots els casos per mirar
d’ampliar el número de grups
o facilitar que s’arribi al mínim
anteriorment comentat.

Edats
Aquesta activitat està
orientada a nens de 1r a 6è de
primària. Per a educació
infantil existeix la possibilitat
de realitzar un taller
psicomotricitat mitjançant la
percussió, consulteu-nos!

Espai

PRIMÀRIA

Extraescolars de percussió
Dins l’ampli ventall d’activitats extraescolars, les activitats
lúdiques no esportives cada cop prenen major força entre el
sector juvenil i infantil, que veuen amb bons ulls qualsevol
a l te r n a t i v a a l m é s q u e h a b i t u a l f u t b o l o b à s q u e t .
Paral·lelament, estan sorgint grans quantitats de centres
educatius apostant per la cultura popular i els seus valors, com
una eina de desenvolupament personal pels infants. La creació
d’un capgròs o gegantó per l’escola comencen a ser activitats o
tallers comuns en l’àmbit escolar.
L’activitat que proposem segueix els mateixos valors de la
cultura popular i els uneix amb tots els que la música pot
aportar al correcte desenvolupament de l’infant. Diversos
estudis han demostrat la correlació entre la pràctica musical i
el rendiment escolar, alhora que els grups de percussió
ofereixen als infants un espai de creació potenciant la
pertinença a un grup.

L’activitat es pot realitzar en
qualsevol aula, preferiblement
diàfana i sense (excessives)
ressonàncies. És aconsellable
que en les aules contigües no
s’estigui realitzant cap altra
activitat per evitar molèsties
sonores.
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L’equip
Comptem amb un equip de
professionals format per
professors de percussió joves,
amb entusiasme i formats des
de la mateixa casa, amb els
valors i coneixements
necessaris per desenvolupar la
seva tasca amb garantia d’èxit.
SolRe Percussió també compta
amb un educador social i un
llicenciat en educació infantil
per donar suport en
intervencions concretes.

Fi solidari
Els beneficis d’aquesta activitat
es destinen al projecte solidari
Lupresti de la Fundación
Vicente Ferrer i a realitzar
tallers a la planta d’oncologia
infantil dels hospitals Can
Ruti i Sant Pau.

Preu
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Objectius de l’activitat
Aquesta activitat pretén acostar la percussió als infants en
edat escolar amb l’objectiu final de formar un grup de
percussió del propi centre que pugui participar activament en
trobades o actuar en les festes de l’escola i, per què no, del
municipi o acompanyar el gegantó del centre si disposa d’un.

Funcionament
El monitor recollirà els nens en finalitzar l’horari escolar per
berenar conjuntament al pati. En acabar es traslladaran a
l’espai destinat per realitzar l’activitat, on es realitzarà una
única sessió a la setmana amb una durada d’1h durant la qual
es treballarà tant l’aprenentatge musical, com l’adquisició i
creació de ritmes, coreografies i moviments. L’aprenentatge es
realitza sempre de forma dinàmica, i absolutament pràctica,
per tal que els participants puguin gaudir des del primer
moment de la música.

Material
SolRe Percussió posa a disposició del grup els instruments
necessaris per realitzar l’activitat, pel que els participants
solament hauran d’adquirir les baquetes, que poden trobar en
qualsevol botiga de música o comprar-les directament al
professor en la primera sessió.

El preu de l’activitat és de 20€
21€
mensuals per participant.
L’activitat inclou:
- Recollida dels alumnes en
sortir de l’aula i berenar
conjunt.
- 1h de pràctica musical.
- Instruments de percussió
professionals.
- Manteniment dels
instruments.
- Professor amb experiència.
El cost d’inscripció per
participant el decidirà en
última instància el centre.
Es recomana un preu mensual
d’entre 20€ i 26€.
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Psicomotricitat mitjançant la percussió

Duració
L’activitat es du a terme un dia
a la setmana amb una duració
de 1h en la que realitzaran
diverses activitats i jocs dirigits.

Grups
Per realitzar l’activitat es
requereix un mínim de 6 nens i
un màxim de 12, però
s’estudiaran individualment
tots els casos per mirar
d’ampliar el número de grups
o facilitar que s’arribi al mínim
anteriorment comentat.

Edats
Aquesta activitat està
orientada a nens d’educació
infantil, adaptant-se al nivell
d’aprenentatge de cadascun
d’ells.

Espai
L’activitat es pot realitzar en
qualsevol aula, preferiblement
diàfana i sense (excessives)
ressonàncies. És aconsellable
que en les aules contigües no
s’estigui realitzant cap altra
activitat per evitar molèsties
sonores.
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Extraescolars de percussió
per educació infantil
Dels zero als 6 anys és l’etapa en que els infants adquireixen
un major desenvolupament, especialment a partir de
l’escolarització als 3 anys. És per això que és important
reforçar aquest aprenentatge amb accions paral·eles que,
mitjançant jocs o altres activitats engrescadores per l’infant,
treballin el seu correcte desenvolupament.
L’activitat que proposem estimula, mitjançant la música i la
percussió, el coneixement del propi cos, lateralitat i
psicomotricitat, a més d’introduir als participants en la
percussió. D’aquesta manera, al mateix temps podran assolir
els coneixements bàsics per accelerar el seu aprenentatge
musical en futures etapes.
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L’equip
Comptem amb un equip de
professionals format per
professors de percussió joves,
amb entusiasme i formats des
de la mateixa casa, amb els
valors i coneixements
necessaris per desenvolupar la
seva tasca amb garantia d’èxit.
SolRe Percussió també compta
amb un educador social i un
llicenciat en educació infantil
per donar suport en
intervencions concretes.

Fi solidari
Els beneficis d’aquesta activitat
es destinen al projecte solidari
Lupresti de la Fundación
Vicente Ferrer i a realitzar
tallers a la planta d’oncologia
infantil dels hospitals Can
Ruti i Sant Pau.

Preu
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Objectius de l’activitat
Aquesta activitat pretén estimular el desenvolupament dels
infants dins un entorn musical, per tal d’afavorir el seu
aprenentatge i assimilar més ràpidament els futurs
coneixements necessaris per formar part d’un grup de
percussió del propi centre que pugui participar activament en
trobades o actuar en les festes de l’escola i, per què no, del
municipi o acompanyar el gegantó del centre si disposa d’un.

Funcionament
El monitor recollirà els nens en finalitzar l’horari escolar per
berenar conjuntament al pati. En acabar es traslladaran a
l’espai destinat per realitzar l’activitat, on es realitzarà una
única sessió a la setmana amb una durada d’1h durant la qual
es treballarà, mitjançant jocs diversos la lateralitat i el
coneixement del propi cos per anar introduint mica en mica la
pràctica del tambor.

Material
SolRe Percussió posa a disposició del grup els instruments i
material necessari per realitzar l’activitat, pel que els
participants solament hauran d’adquirir les baquetes, que
poden trobar en qualsevol botiga de música o comprar-les
directament al professor en la primera sessió.

El preu de l’activitat és de 20€
21€
mensuals per participant.
L’activitat inclou:
- Recollida dels alumnes en
sortir de l’aula i berenar
conjunt.
- 1h de pràctica musical.
- Instruments de percussió
professionals.
- Manteniment dels
instruments.
- Professor amb experiència.
El cost d’inscripció per
participant el decidirà en
última instància el centre.
Es recomana un preu mensual
d’entre 20€ i 26€.
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