ACTIVIDADE: TALLER MUSICAL
A finalidade é achegar o alumnado o mundo da música e a psicomotricidade a través do
xogo e outras actividades lúdico-educativas.
O Taller Musical ofrece unha proposta didáctica no momento de aprender música.
Brindamos clases para nenos da partir de 3 anos.
A música está sendo introducida na educación dos nenos en idades preescolares, debido á
importancia que representa no seu desenvolvemento intelectual, auditivo, sensorial, do
fala, e motriz. A esta idade a música encántalles. Proporciónalles seguridade emocional,
confianza, porque se senten comprendidos ao compartir cancións e ao poder executar un
instrumento.
Os alumnos no ambiente do Taller teñen a oportunidade de fortalecer entre outros
aspectos a súa expresión, a súa comunicación, a súa creatividade, a súa sensibilidade, o seu
sentido estético e o seu traballo colaborador, ao observar, experimentar e obter diversas
experiencias que se enriquecen na medida que interactúan con outros.
O noso Taller ten un ambiente de "retroalimentación" nun ámbito especial, temporal,
antropolóxico no cal cada alumno/a desenvolve as súas propias experiencias de vida, e en
clases grupais tamén poden amplialas e unilas coas experiencias doutros mozos/as que
poden ser aspectos diferentes pero correlacionados; así analizar semellanzas e diferenzas,
categorizar, establecer relacións e nós temos a posibilidade de propiciar, ampliar, guiar e
profundar estes resultados.
¿Que aprenden os alumnos no taller?
En "O TALLER MUSICAL" os nenos traballan con actividades musicais entretidas e
pedagóxicas elaboradas especialmente por nós.
Acompañando ás súas clases de Instrumentos aprenderán Linguaxe Musical.
Centrámonos/Centrámonos tamén na educación do oído, a educación rítmica, o solfexo, a
historia da música e o coñecemento das súas obras.
A práctica musical crea unha serie de lazos afectivos e de estimulación importantísimos
para lograr a interacción no grupo. O canto é un medio excelente para o desenvolvemento
da capacidade lingüística do neno e da nena na súa dobre vertente compresiva-expresiva.
A actividade rítmica do neno e a nena, vivida a través de estímulos sonoros de calidade,
favorece o desenvolvemento fisiolóxico e motriz, así como a memoria musical.
En "O Taller Musical" existe un ambiente de atractiva liberdade para o alumno/a sen
esquecer a disciplina e o esforzo necesario para alcanzar determinados obxectivos.

Esta programación focaliza a atención en tres grandes ámbitos:
1) O coñecemento do propio corpo e a expresión corporal (percusión, relaxación,
mímica, baile libre e guiado, etc. ) e vocal (entoación, vocalización, ton, timbre,
altura e intensidade).
2) A mellora da concentración, atención e memoria a través da aprendizaxe de
pequenas cantigas, secuencias rítmicas (con mans e pés) e a escoita activa.
3) O coñecemento de instrumentos musicais como partes dunha orquestra,
diferenciado instrumentos básicos: de vento (frauta, harmónica e gaita), corda
(violín e guitarra) e percusión (maracas, caixa, castañolas e tambor).
MONITORA: Alba Moreno Barcia
DURACIÓN: 1h 00min.
PREZO: 15€/mes.

