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Escola Mestre Pla

MÚSICA I DANSA

Josep Carner, 2
08211– Castellar del Vallès
Tf./Fax: 93 714 78 35
Correu electrònic: a8054824@xtec.cat
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PARTICIPEN:
AMPA escola Mestre Pla
Ajuntament de Castellar del Vallès
Cor de Gospel: Escola de música “Torre Balada”
Companyia d’espectacles “EL POT PETIT”
Monitor de Body Percussion: Santi Serratosa
Confederació sardanista de Catalunya
Monitora de Zumba: Núria Estrada
Monitora de claqué: Èlia Delgado
Companyia TOCART PERCUSSIÓ
Hip-Hop: LIFE & MUSIC
Companyia d’espectacles “PER TU”

Setmana Cultural

Danses Africanes: Marta Berengué

Del 3 al 7 d’abril de 2017

Setmana Cultural 2017
Escola Mestre pla

Tallers i activitats
Al llarg de tota la setmana . . .


Als diferents cicles tallers de :



Educació Infantil:

17:00 h (al pati del C. Inicial):

- Ball per grans i petits amb el grup de rock

- Body Percussion

Taller 1: “Construïm un tambor-maraca ”

- Sardanes

- Claqué

Taller 2: “Ballem al ritme de zumba”



- Zumba

- Percussió

Taller 3: “Dibuixem la música”

Espectacle per a Educació Infantil:

Taller 4: “Jocs dansats”
Taller 5: “Sensibilització i moviment”
Cicle Inicial:

Espectacle musical a l’Espai Tolrà per
a tots els alumnes
- “Càsting, un musical molt animal”



Tallers Intercicle

- Hip-Hop

“De tots colors”


Programa de cloenda

infantil “ROCK & KIDS”, cançons de sempre a ritme
de rock and roll.

- Danses Africanes




Tallers i activitats

Sortides:

Taller 1: “Fem sabates de claqué”
Taller 2: “Fabriquem instruments musicals”
Taller 3: “Un tomb pels estils musicals”
Cicle Mitjà:

- C. Inicial: Gran Teatre del Liceu :
“Els músics de Bremen
- C. Mitjà: Visita a:
“Museu de la Música”
- C. Superior: Palau de la Música:
“Kantikipugui”

Taller 1: “Fabriquem una pandereta”
Taller 2: “Construïm un timbal de mà”
Taller 3: “Creem una guitarra”
Cicle Superior:

Taller 1: “Construïm un pal de pluja”

18:00 h (al pati del C. Inicial):
- Sessió de Zumba per tothom.



18:00 h (a la pista):

- Taller de Batukada. ( 2 sessions)
Vine a aprendre a tocar els instruments de
percussió i a ballar seguint el ritme dels tabals.
(Per disposar d’instrument, cal recollir tiquet a la
secretaria de l’escola)


19:30 h (al gimnàs):

- Actuació del cor de GOSPEL de l’escola de
música “Torre Balada”. (Cal recollir tiquet a la
secretaria de l’escola). Un cop començada
l’actuació no es podrà entrar ni sortir del gimnàs.


20:30h a 22:00h (al pati del C. Inicial):

- Sopar popular de cloenda . Servei de bar amb
Botifarres. (Compra de tiquets: secretaria de
l’Ampa)

22:00h a . . . . . .:

Taller 2: ”Actuem en un musical”



Taller 3: “Dansa escocesa”

- Ball fi de festa !!

