PROJECTE: AUDICIONS ESCOLARS
Dirigit a alumnes d’educació Infantil i 1r, 2n i 3r de Primària. Les
audicions es realitzaran entre entre els messos de Maig-Juny o
Setembre

Objectius:
1.

Fomentar en els/les alumnes el gust i la passió per la música.

2.

Fer que els/les alumnes consideren la música com “ l’art dels
sons”.

3.

Apropar els/les alumnes a la sonoritat en directe de les
diferents famílies d'instruments.

4.

Reconèixer auditivament els diferents tipus d’instruments i
relacionarOlos amb la seua familia.

5.

Arribar a individualitzar cadasqun dels instruments en el
conjunt.

6.

Valorar i gaudir de l’audició en directe.

7.

Percebre i diferenciar les qualitats del so (altura, duració,
intensitat i timbre).

8.

Desenvolupar una actitud responsable i de respecte que
afavoreixa un clima propici per a promoure la convivència

9.

Escoltar amb atenció, silenci i interés i fomentar l’hàbit de la
memòria i l’observació.

Instruments que hi participen:
Les audicions seran realitzades pel professorat de les especialitats
instrumentals del CIM Benimaclet.:
VENT FUSTA

Clarinet, Saxòfon, Oboè, Fagot, flauta
travessera, dolçaina

VENT METALL

Trompeta, Trompa, trombó, Bombardí i
tuba

CORDA FREGADA

Violí, Viola, cello i contrabaix

CORDA POLSADA

Guitarra, bandurria i llaüt

CORDA PERCUTIDA

Piano

PERCUSSIÓ

Bateria i altres

Descripció de l’activitat:
Durada: Les audicions es dividiran en funcions d’una durada
aproximada de 30 minuts casdasquna. El nombre de funcions
dependrà de les característiques del col·legi on es realitze l’activitat
(nombre d’alumnat, grups, espais disponibles, etc.)
Les audicions tindran lloc de matí, a triar de dilluns a divendres, i
l’hora de començament també dependrà del propi col·legi, així com
del les funcions previstes.
Peces que s’interpretaran: El repertori que s’interpretarà a
aquestes audicions constarà de cançons populars i familiars per
als/les alumnes, per tal que puguen ser reconogudes per tots i totes
ells/elles. En aquestes peces els/les alumnes podran sentir, veure i
conèixer tots els instruments que estiguen participant a les
audicions.

Descripció de l’activitat: L’audició es desenvoluparà de manera que
els alumnes hi participen activamente en tot moment, de diverses
maneres (cantant, ballant, etc).
Mitjançant les interpretacions musicals, els/les alumnes podran
discriminar els diferents tipus d’instruments així com conèixer les
diferents famílies instrumentals.
Es farà una xicoteta presentació dels instruments de cadasquna de
les famílies.
Es plantejarà la possibilitat que els/les alumnes del col·legi que
pertanyen al CIM Benimaclet participen en l’audició tocant amb els
seus professors i professores.

