Kiddymusics
nens grans
Dels 5 als 6 anys

Ara ja sóc gran!
Els nens i nens de 5 i 6 anys ja pensen per ells mateixos i saben el que els agrada. Estan preparats per prendre decisions i
participar en les activitats musicals amb els seus companys. Volen aprofundir i entendre com funciona la música. D’això és del
que tracten aquestes classes.
El programa Kiddymusics pels 5-6 anys els encanta. Inclou noves activitats, habilitats i desafiaments que són apropiades per
al desenvolupament d’aquest grup d’edat. En aquestes classes es tracta d’establir les bases per a l’Alfabetització Bàsica de
Música. El pla d’estudis inclou solfeig , ‘solos’ i conjunts musicals, balls folklòrics, desenvolupament vocal i percussió. En un
ambient engrescador, el teu fill pot experimentar amb noves activitats com cançons de jocs, cançons de contes, direcció, improvisació i composició.
El pares i mares rebreu el nostre cançoner dels Kiddymusics 5-6 CD’s, targetes de solfeig i activitats per jugar a casa de manera que
tota la família pugui continuar la diversió i l’aprenentatge i tu puguis estar connectat amb el que el teu fill està treballant a classe.

Com pot ajudar la música
al meu nen o nena

Molt aviat a la vida, la música té un poder enorme per ajudar al desenvolupament dels nens en totes les
seves creixents capacitats. Més informació sobre com el seu fill pot beneficiar-se de fer música!

Classes pels nens
i nenes grans

Ha arribat el moment de conèixer i tocar instruments. Llegeix més sobre les classes de Kiddymusics,
especialment creades per a nens i nenes dels 5 als 6 anys.

Kiddymusics&Family

Les sessions de Kiddymusics&Familiy estan pensades per aquests nens i nenes! Els hi encanta l’ambient
creat quan un grup de nens, des de mesos fins als sis anys, i els seus adults, s’ajunten per cantar, ballar,
escolar o jugar.

Centres d’educació infantil
amb Kiddymusics

Sabies que els nens matriculats en els centres que ofereixen el programa Kiddymusics poden gaudir de
tota la música i dels seus beneficis a les nostres classes en família durant el seu dia escolar? Més informació sobre com pots ajudar a portar Kiddymusics a l’escola o centre d’educació infantil del teu fill o filla.

Classes de guitarra o piano
per als adults

Les Classes de Guitarra o Piano per a adults estan dissenyades per als pares de nens matriculats a Kiddymusics. És la vostra oportunitat per aprendre a tocar cançons seleccionades de la nostra col·lecció i
delectar als teus fills.

CLUB Kiddymusics

El CLUB Kiddymusics és el punt de trobada de tot els membres de la família Kiddymusics; Pares, Mares,
Petits, Educadors, Mestres i Certificats KDM, Escoles Vinculades.... Hi trobareu cançons, activitats, articles
d’interès, recomanacions, entrades pels espectacles i concerts de Kiddymusics

Beneficis
Com la música pot ajudar el meu fill o filla
La vida és un aprenentatge continu i el teu “nen o nena gran” està creixent amb més i més confiança i capacitats. Si bé encara no són
conscients de les seves fortaleses o les seves debilitats, les habilitats que poden desenvolupar a les nostres classes de música els ajudaran en el
seu camí.
Hem utilitzat la nostra profunda experiència en el desenvolupament musical dels nens per a crear un programa que el seu fill o filla de 5 o 6
anys gaudirà ja que els agraden els jocs amb regles, però encara volen ser molt actius, juganers i creatius. Aquestes classes complementen
i prepararen al teu fill per a l’educació formal de la música, mentre que li dónen una base vital per gaudir-la. A més, el teu fill desenvoluparà
habilitats per a la vida, com ara el lideratge, la presa de decisions i el treball en equip juntament amb les seves habilitats musicals i de
comprensió.
Kiddymusics t’ofereix tres opcions pels nens i nenes dels 5 als 6 anys:
· Poden assistir a les nostres classes Kiddymusics 5-6 amb activitats musicals específicament dissenyades per ajudar-te en aquesta nova 		
		etapa escolar.
· Poden assistir a les nostres sessions ‘Kiddymusics&Family’ on es trobaran amb nens i nenes de diferents edats, des de mesos fins als
		6 anys.
· Poden estar inscrits en una escola o centre d’ educació infantil on tinguin integrat en el seu projecte curricular el programa Kiddymusics.
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Fes clic al nostre localitzador per trobar una classe o un taller a la teva àrea i deixa’ns el teu correu electrònic perquè puguem contactar amb tu.

Classes per a Preescolars – De 5 a 6 anys
A partir dels 6 anys prendran contacte directe amb els instruments d’una manera pràctica a través de la Roda d’instruments, fet que proporcionarà a l’alumne un previ coneixement que li permetrà escollir l’ instrument que més s’adapti a les seves capacitats i preferències. Durant
aquesta etapa continuaran amb la practica instrumental amb l’orquestra d’ORFF.
Kiddymusics t’ ofereix aquesta opció pels nens i nenes dels 5 als 6 anys:
· Kiddymusics 5-6 és una classe per a nens o nenes dels 5 als 6 anys d’edat. En sessions de 75 minuts setmanals, potenciarem la sensibilitat
artística i també introduirem conceptes més avançats de música. Continuarem treballant els instruments d’ORFF i la seva participació 		
activa en les agrupacions, dictats rítmics i melòdics amb figures de blanca, negra i corxera i ens assegurarem que complim el nostre gran objectiu:
que afinin cantant, que sàpiguen portar la pulsació i que sàpiguen llegir ritmes i es moguin amb el ritme apropiat.
Fes clic al nostre localitzador per trobar una classe o un taller a la teva àrea i deixa’ns el teu correu electrònic perquè puguem contactar amb tu.

Escoles i Centres d’educació
Imagina’t una Escola o Centre d’educació infantil on la música formi part del dia a dia. Els mestres condueixen les activitats musicals i
vosaltres, els pares, sabeu les mateixes cançons i podeu cantar a casa amb el vostre fill o filla. També podeu compartir aquells esdeveniments
especials de música a l’escola. Només cal pensar en el vincle que això pot crear entre vosaltres, el vostre fill o filla i tota la comunitat escolar!
Això és el que fa Kiddymusics.
Es tracta d’unes activitats elaborades amb cançons, ritmes, sessions d’improvisació instrumental o activitats amb moviments. La nostra
classe setmanal a l’escola consisteix en sessions de 30 a 45 minuts implementades per l’especialista de Kiddymusics en col·laboració
amb els mestres de l’escola. La combinació i tipus d’activitats estan basades en la investigació perquè ajudin al desenvolupament de les
competències dels nens en tonalitat i ritme.
Els mestres segueixen durant les sessions setmanals, adaptant les activitats al seu pla d’estudis i fent servir la música de suport per l’aprenentatge i desenvolupament dels infants en moltes àrees. Quans els nens arriben a casa, “porten la música”, de manera que vosaltres,
amb el vostre fill o filla, podeu compartir les cançons i activitats apreses a l’escola i aprofundir aquestes experiències a casa. No només el
teu fill desitja la repetició. A vosaltres us agradarà saber el que el vostres fills estan aprenent a l’escola i unir-vos a la diversió!

Classes de Guitarra o Piano
Classe de guitarra o piano per als adults
Imaginat l’alegria de tocar pels teus fills mentre canten, ballen o riuen. Les nostres classes de guitarra o piano per adults van ser disenyades
pels pares o els responsables dels nens inscrits a Kiddymusics. En aquestes classes de 60 minuts podràs aprendre a tocar les cançons,
seleccionades de la col·lecció de cançons actual, per fer encara més maca l’activitat musical a casa. Aquestes classes s’adapten tant
als principiants que mai han tocat una guitarra o un piano com pels que ja tenen una certa habilitat. En poc temps estaràs tocant les
cançons de Kiddymusics!
No pots arribar a la sessió de Kiddymusics del teu fill o filla? Aquesta classe de guitarra o piano per adults et proporciona una oportunitat
de fer música amb els teu fills a casa. Desenvolupa les teves habilitats d’una manera relaxada i adaptada al teu nivell i gaudeix d’una nit
de festa amb altres pares. Els participants reben un llibre de treball. Si vols aprendre a tocar les cançons de Kiddymusics que agraden als
teus fills, aquesta és la teva classe.
Fes clic al nostre localitzador per trobar una classe o un taller a la teva àrea i deixa’ns el teu correu electrònic perquè puguem contactar
amb tu.
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