
	

	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

	

CLUSTER - Música a les escoles  
CLUSTER, és una iniciativa de lleure pedagògic dirigida 
als infants i centrada en la música com a mitjà de 
desenvolupament personal. 

Proposta d’activitats - Curs 2019 – 2020 
Música a les escoles - CLUSTER 



	

Escola Municipal de Música Llavaneres     T 93 792 92 80 / @ escolamusica@ajllavaneres.cat 

 

 

La infantesa és una etapa del 
desenvolupament de les habilitats, 
capacitats i competències 
necessàries per a l’edat adulta. És 
per això que cal un entorn que 
afavoreixi el creixement emocional 
i reflexiu, l’esperit crític i la 
creativitat i sensibilitat. I l’art, i en 
especial, la música, és un mitjà 
perfecte per a aquest fi. 

Entenem que l’educació ha de 
contemplar l’expressió i creació 
col·lectives dins de la quotidianitat 
i som conscients de la tasca que 
desenvolupa l’escola en aquest 
sentit. Per això, volem 
proporcionar un espai 
complementari que enriqueixi i 
apropi la música als infants i les 
seves famílies en l’entorn més 
immediat, la seva escola. 

 

El projecte CLUSTER proposa 
utilitzar la música com a vehicle 
per educar els infants, integral i 
globalment, ajudant-los a 
expressar-se, a créixer i crear, 
alhora que apropa a les famílies 
i la comunitat  educativa que els 
acull una visió de l’educació 
basada en l’aprenentatge 
cooperatiu. 

Tenim la certesa que la unió 
intrínseca entre la música i 
l’aprenentatge cooperatiu 
enriqueix a les persones 
provocant en elles una mirada 
diferent, tant interna com de 
l’entorn, que enforteix el seu 
vincle amb la societat. 

És per això, que l’Escola 
Municipal de Música 
Llavaneres vol oferir una 
formació musical de qualitat i 
adaptada a cada etapa 
formativa, per tal de poder 
iniciar-se al món de la música.

CLUSTER 



	

	

	

	

Proposta d’activitats - Curs 2019-2020 
pels Centres d’Educació Infantil i Primària 
 

A través del joc, la percepció auditiva, la 
cançó, la interpretació musical col·lectiva 
i el treball del cos, experimentem amb 
els paràmetres musicals i aprenem a 
viure i estimar la música.  

Horari i distribució de grups provisional: 
Escola Serena Vall: 
  P3: dimarts de 16:30 a 17:30 h 

P4: dimarts de 13:30 a 14:15 h 
P5: dimarts de 12.45 a 13:30 h 

Preu: 18€/mes 

 
Aprenem a utilitzar la nostra veu en tota 
la seva extensió i característiques, un 
instrument increïble que ja portem 
incorporat de manera natural. Una 
oportunitat per aprendre música de 
diferents estils i èpoques.  

 
Horari provisional: 
 Escola Serena Vall: dimarts de 14:15 a 15h 

  
Preu: 18€/mes 
 

Inscripcions a:  
  escolamusica@ajllavaneres.cat / 93 792 92 80 
  Carretera de Sant Vicenç, 14 – Edifici de Can Caralt 
 
 
A l’Escola de música, els alumnes de primària disposen de més oferta: 
instrument, conjunt instrumental o llenguatge musical.



	

	

OBJECTIUS GENERALS – CLUSTER 
 

  

•   Ser conscients de la importància del grup i el treball per arribar a 
un objectiu comú

•   Adquirir les capacitats necessàries per al treball en equip
•   Aprendre a adaptar-se al grup a través de diversos rols
•   Arribar a l’objectiu comú mitjançant la creació col·lectiva i positiva
•   Entendre que el grup és major que la suma de les parts individuals
•   Manifestar externament les sensacions interiors a través de la 

sensibilitat i l’expressivitat tant individuals com del grup

Respecte 
el grup

•   Desenvolupar el pensament crític positiu
•   Adquirir progressivament un major grau d’autonomia
•   Ser capaç d’entrar en un mateix i escoltar-se internament
•   Desenvolupar la capacitat de concentració i escolta activa
•   Transmetre i utilitzar l’energia necessària per a cada situació
•   Desenvolupar la cultura de l'esforç

Respecte 
un mateix

•   Desenvolupar progressivament una major sensibilitat a través de l’art
•   Utilitzar la creativitat de manera quotidiana
•   Ser capaç de transmetre sensacions i emocions a través de la música
•   Aprendre a utilitzar el cos com a instrument (veu, gest o percussió)
•   Treballar a partir de la creativitat, l’experimentació i la racionalització
•   Fomentar l’expressivitat a través del llenguatge artístic
•   Desenvolupar el sentit estètic i experimentar l’art en diverses de les 

seves facetes

Respecte 
l'art

•   Dotar a un sector de la població en creixement d'un vehicle per 
obrir portes a diverses manifestacions culturals i relacionar-les

•   Utilitzar el públic com a "excusa" per treballar els objectius 
respecte un mateix, el grup i la música amb un objectiu final concret 
i comú

Respecte 
la societat 
i la cultura


