CLASSES EXTRAESCOLARS DE SENSIBILITZACIÓ, PREPARATORI I
LLENGUATGE MUICAL ESCOLA DE MÚSICA HIPÒLIT MARTÍNEZ CIM
BENIMACLET
Objectius
1. Adquirir un millor coneiximent del cos, mitjançant la realització d’activitats
amb ritmes corporals.
2. Introduir als i les alumnes a la lectura i a l’assimilació de manera molt
bàsica dels signes i notes musicals
3. Conèixer els diferents instruments de l’Orquestra, Banda, la Rondalla,
instrumentals tradicionals i moderns.
4. Conèixer i utilizar de manera els instrumentsde l’aula (instrumental Orff
etc)
5. Conèixer i discriminar les qualitats del so mitjançant la realització de
diversos tipus d’audicions
6. Apreciar i valorar el silenci
7. Aprendre relacionar-se amb altres xiquets i xiquetes
8. Adquirirun respecte pel material utilitzat
9. Fomentar el respecte pels companys i companyes i pel seu entorn
10.
11.

Oferta educativa
Per tal d’aprofitar el temps lliure que es crea abans i després de l’hora del
menjador, des del CIM de Benimaclet volem ofertar classes de Sensiblitazció
Musical, dirigides a xiquets i xiquetes de 4 a 8 anys. L’horari será proposat per
l’equip Directiu del Centre amb l’aprovació del Claustre de Professors/es i el
Consell Escolar.

Professorat
El professorat que impartirà aquestes classes serà personal docent del CIM
Benimaclet, i seguiran el mateix ritme, quant a objectius i continguts es refereix,
que el de les classes que s’imparteixen en horari de vesprada a les instal·lacions del
CIM situades al c/ Hipòlit Martínez, 3.
Espai
L’espai on s’impartirien les classes dependrà de la disponibilitat d’aules del Centre.
En cas que la disponibilitat fora nula, les classes es podrien impartir a les aules del
CIM situades al carrer Hipòlit Martínez.
Preus
Matrícula: 35€ (la matrícula sols es carregarà una volta a l’any).
Sensibilització: 23 € mensuals. 4 i 5 anys seran 1hora i mitja setmanal.
6 anys seran 2 hores setmanals.
7 anys serán 2 hores setmanals en dos sessions
8 anys serán 2 hores setmanals en 2 sessions
Quota de socis: algun membre de la familia s’ha de fer soci del CIM. La quota és de
6 euros al mes, que es cobrarà cada 4 mesos, aleshores es pasaran 24 €
quatrimestralment.
Ratio
Per a que es puguen realitzar aquestes classes, farà falta com a mínim 7 alumnes
per cadasqun dels grups que en aquest projecte s’oferten.

