ACTIVITATS I SERVEIS PER ALS CENTRES EDUCATIUS DE MATARÓ

Nom de l’activitat

Castanyoles, instrument de percussió

Imatge

Àrees temàtiques

Comunicació i llengua
• Música

Àmbits
Artístic
• Educació artística: visual i plàstica, arts escèniques,
música i dansa
Persones destinatàries

Educació primària
Educació secundària obligatòria

Conèixer les castanyoles com instrument de percussió.
Objectius

Objectius per a la gent gran:
-

Visitar una escola, si es fa al centre.
Millorar la creativitat i la imaginació.
Treballar la reminiscència i la memòria.
Mantenir contacte amb infants i joves.
Generar emocions positives.

Objectius per l’alumnat:
-

Visitar un casal de gent gran, si es fa al casal.
Potenciar la imaginació.
La relació amb la gent gran.
Treballar la percussió mitjançant un instrument força
desconegut.

Breu descripció

Descripció

Qui organitza

Dies

Horari
Dades
de
realitza
ció

Introducció a l’instrument i a la seva història amb audició
d’algunes peces
La professora del grup de castanyoles de gent gran fa una
introducció a l’instrument i a la seva història.
El grup de castanyoles toquen algunes peces i es proposa fer una
peça junts amb castanyoles i altres instruments de percussió.
Sempre farem l’activitat perquè sigui un intercanvi de
coneixement i que els dos grups mostrin allò que saben i ho
comparteixin.
Programes de gent gran
Servei d’igualtat i ciutadania
Carrer de Juan Sebastián Elcano, 6
Montse Cusachs mcusachs@ajmataro.cat o gga@ajmataro.cat
93 702 28 97 o 662 302 311

Es pot fer qualsevol dia de la setmana de dilluns a divendres, en
principi, excepte dijous.
Es pot negociar segons els dies que es proposin.
Matí: entre 10 i 12 hores
Tarda: entre 16 i 18 hores
A valorar altres possibilitats.
Entre 1 i 2 hores.

Durada
Es pot fer al casal o bé a l’escola. A valorar.
Lloc

Preu

Gratuït.

Grup

Es pot valorar en cada cas. La fórmula més profitosa és un grup
classe.
La rebuda de les propostes serà fins l’11 d’octubre.

Període d’inscripció
Període de realització
Reserva i inscripcions

De desembre a juny.
La reserva cal fer-la com a mínim amb 1 mes d’antelació.
S’aniran responent les peticions per ordre de rebuda.

El grup de castanyoles són 10 persones i necessiten per fer
l’intercanvi:

Observacions (necessitats
tècniques i altres)

Enllaços
Documents
Fitxa d’inscripció

-

10 faristols
10 cadires
Equip de so per posar CD

https://www.mataro.cat/ca/temes/gent-gran

