ACTIVITATS I SERVEIS PER ALS CENTRES EDUCATIUS DE MATARÓ
LA MÚSICA
Nom de l’activitat

IMATGE

Àrees temàtiques

Educació en les arts
• Música
-

Àmbits

Persones destinatàries

Àmbit artístic
o Educació artística: visual i plàstica, arts escèniques,
música i dansa

Activitat pensada per joves de secundària, cicles formatius i
batxillerat, estudis universitaris.

Objectius per a la gent gran:
-

Objectius

Tenir contacte amb gent jove.
Trencar els prejudicis que la gent gran pot tenir sobre els
i les menors.
Visitar un institut ( si és fa al centre).
Preparar una activitat musical.

Objectius per l’alumnat:
Explicar una realitat diferent a la que estan vivint.
Trencar els prejudicis que els i les menors poden tenir
sobre la gent gran.
- Visitar un casal de gent gran ( si és fa al casal).
- Fer una actuació amb públic.
Fer una trobada musical entre gent gran i jove.
-

Breu descripció
L’alumnat que té grup instrumental, coral...pot presentar part
del seu repertori a la gent gran i aquesta, si també té grups

Descripció

musicals, pot fer el mateix.
Possibles activitats:
• Concert de música instrumental.
• Concert de coral (per Nadal es pot fer amb nadales).
• La gent gran ensenya a ballar country o ball en línia.
• La gent jove ensenya a ballar cançons de moda.
L’activitat es pot portar a terme al centre o al casal de gent gran.
O es fa en dues sessions, cada sessió a un lloc diferent.
Si la gent gran no té grup musical, també pot ballar les tonades
que toquen els joves o fer-ho en format concert.
Es pot veure la possibilitat de fer alguna peça conjuntament.

Qui organitza

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

Dies

De dilluns a divendres.

Horari

Matí i/o tarda.

Durada

2 hora aprox.

Dades de realització

Període d’inscripció

Lloc

Al casal de gent gran.

Preu

Gratuït.

Grup

Grup aula com a mínim.

La rebuda de les propostes serà fins l’11 d’octubre.

Període de realització

De novembre a juny

Reserva i inscripcions

La inscripció s’ha de realitzar amb un mínim d’antelació d’1 mes.
S’aniran responent les peticions per ordre de rebuda.

Enllaços
Documents

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

Fitxa d’inscripció

