ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
2020 · 2021

Portem les nostres activitats a la vostra escola amb un servei personalitzat.
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PRESENTACIÓ
QUI SOM?
A l'escola AULES estem treballant, des de fa més de 16 anys, en la formació
artística d’un gran nombre d’alumnes. Comptem amb l’experiència docent,
professors i programa acadèmic per poder cobrir activitats de cos, dansa,
música, teatre i teatre musical.
Fomentem l’interès per la música, la dansa i la interpretació i ho volem fer per
arribar més enllà de les nostres aules. Per això neix l’OffAules: una branca que
surt de l’escola per oferir el nostre projecte a centres educatius.
Proporcionem una base sòlida per a garantir la qualificació de futurs estudis
superiors o professionals. La nostra inquietud envers l’alumnat jove és la de
potenciar les seves habilitats i aptituds despertant la seva personalitat artística.
Incentivar i apostar per l’ensenyança de valors com el respecte, la disciplina i
l’amistat en tots els processos de treball.
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ELS NOSTRES
VALORS
•
•
•
•
•
•

COMPROMÍS
DEDICACIÓ
COMUNICACIÓ
CONFIANÇA
ESFORÇ
TALENT

DANIEL ANGLÈS
FUNDADOR I DIRECTOR
AULES · ARTS ESCÈNIQUES
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A través de les activitats artístiques en grup,
en totes les disciplines i estils practicats,
fomentem en tot el nostre alumnat la
implicació individual, el treball en equip, la
disciplina i la creativitat. Motivem l’esforç i
activem el talent personal.

Treballem la improvisació com a gran eina
d’imaginació i millora de l'autoconfiança.
Que des dels infants fins als més grans es
construeixin una imatge positiva i equilibrada
d’ells mateixos, que sentin que formen part
d'un grup i sobretot, que gaudeixin de cantar,
ballar i actuar.

PROPOSTA
EDUCATIVA
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DISCIPLINES

DANSA

TEATRE

MÚSICA

PROJECTES A MIDA

INICIACIÓ A LA DANSA
DANSA JAZZ
STREET JAZZ
HIP-HOP

TALLER DE TEATRE MUSICAL
TALLER DE TEATRE

CANT CORAL
GUITARRA
INICIACIÓ A LA MÚSICA
LLENGUATGE MUSICAL

PERSONALITZEM EL
PROJECTE SEGONS LES
VOSTRES NECESSITATS
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DANSA

P3 · P4 · P5

1r + 2n / 3r + 4t de primària

iniciació a la dansa

dansa jazz

Aquest curs proposa una iniciació al món de
la dansa on mitjançant exercicis de
coordinació, musicalitat i ritme els alumnes
aprenen a expressar-se amb el moviment, a
escoltar la música i a guanyar consciència
del seu cos i de l’espai que l’envolta.

La dansa Jazz prioritza la seva tècnica en el
control del tors, dels malucs i la coordinació
dels peus i els girs. Requereix un important
treball del ritme i la musicalitat. Es
treballaran diferents estils durant el curs,
amb influències del musical, dansa
moderna, funky, clàssica...

Conforme els alumnes van creixent es van
reafirmant els continguts, ampliant els
coneixements de la dansa clàssica,
contemporània i iniciant-los en la dansa
jazz. Els exercicis de coordinació any rere
any seran més complexos i el temari
requerirà més concentració de l’alumne i un
major nivell de disciplina a classe.

Els alumnes treballen les diferents
dinàmiques i tècniques de la dansa Jazz. A
través de diferents exercicis, diagonals i
coreografies proposats pel professor,
l’estudiant anirà aprenent els diferents
passos, estils i característiques de la dansa
Jazz.
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DANSA

5è + 6è de primària

a partir de 3r de primària

street jazz

hip hop

Estil de dansa basat en tècnica Jazz
moderna i influències d'estils de dansa
urbana, Els alumnes aprenen coordinació,
ritme i estil. La classe consta d'una part
tècnica de centre, diagonals i
acondicionament físic i d'una segona part
de treball de moviment i estil a través de les
diferents propostes coreogràfiques del
professor. Musicalment es treballen les bases
del funk, hip hop i pop.

Durant el curs es treballaran els diferents
estils que componen el Hip Hop (locking,
popping, free style...) a partir de les
coreografies proposades pel professor.
És una dansa molt activa i energètica on es
treballa especialment la coordinació
de moviment i l’equilibri, així com també
l’expressivitat.
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DANSA
grups

P3 · P4 · P5
INICIACIÓ A LA
DANSA

1R + 2N
3R + 4T
DE PRIMÀRIA
DANSA JAZZ

5È + 6È
DE PRIMÀRIA

A PARTIR DE 3R
DE PRIMÀRIA

STREET JAZZ

HIP HOP

Oberts a noves
propostes: Creem
projectes pedagògics
a mida lligats a les
necessitats i
interessos del vostre
centre.

*Diferents activitats
poden impartir-se en
anglès depenent del
nivell de l'alumnat.
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TEATRE
taller teatre musical
A través del Teatre Musical s'explica una
història i, a diferència de les altres arts
escèniques, aquesta història s'explica a
través del cos i el moviment, a través de la
veu parlada i cantada i amb personatges
amb vestuari concret. En aquesta etapa
l’infant es troba immers en un procés de
maduració psicomotriu. A través del
moviment es pot relacionar amb el seu
entorn i de manera progressiva va
desenvolupant les seves habilitats
corporals, de comunicació i llenguatge,
així com de la convivència i les relacions
socials.

P3 · P4 · P5

Plantegem l'ensenyament del teatre
musical des de la perspectiva del joc.
Amb les diferents propostes es potenciarà
l'acció i el moviment, la coordinació, la
creativitat, la imaginació, el sentit del
ritme i la musicalitat i el treball, tant
individual com en grup, a fi de posar en
marxa tant el cos com la ment. Finalment,
ens endinsarem en un petit espectacle
per tal de tenir una primera experiència
davant d'un públic. A mitjans del segon
trimestre i durant tot el tercer
aprofundirem en una història de petit
format que a final de curs pot ser
representada.
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TEATRE

1r + 2n / 3r + 4t / 5è + 6è de primària

1r + 2n / 3r + 4t / 5è + 6è de primària

taller teatre musical

taller teatre

En els diferents grups s’adequa el treball de
les tres disciplines artístiques que intervenen
en el desenvolupament d’un projecte de
teatre musical: el cant, la interpretació, la
música i la dansa.

Mitjançant jocs teatrals els alumnes
desenvolupen la consciència del propi cos,
la relació amb els altres, l’escolta dels
companys i de l’entorn.

Durant el desenvolupament del curs es
muntaran les escenes, les cançons, les
coreografies i es posarà en escena tot el
muntatge.
El taller de teatre musical treballarà en el
muntatge d’un espectacle musical que es
pot presentar a final de curs.

La imitació, la creativitat, la imaginació, el
deixar-se anar, tot són exercicis que ens
ajuden a créixer.
El taller de teatre treballarà en el
muntatge d’un espectacle que es pot
presentar a final de curs.
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TEATRE
grups

P3 · P4 · P5
TALLER DE TEATRE
MUSICAL

1R + 2N
3R + 4T
5È + 6È
DE PRIMÀRIA

1R + 2N
3R + 4T
5È + 6È
DE PRIMÀRIA

TALLER DE TEATRE
MUSICAL

TALLER DE TEATRE

Oberts a noves
propostes: Creem
projectes pedagògics
a mida lligats a les
necessitats i
interessos del vostre
centre.

*Diferents activitats
poden impartir-se en
anglès depenent del
nivell de l'alumnat.
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MÚSICA

P3 · P4 · P5

1r + 2n / 3r + 4t / 5è + 6è de primària

iniciació a la música

llenguatge musical

De petits, tenim una gran capacitat
receptiva per aprendre i començar a
desenvolupar un sentit musical i
intel·lectual, que més tard pot encaminar-se,
si ens ve de gust, a aprendre a tocar un
instrument o formes més complexes de
coneixement musical.

A partir dels 6 anys d’edat, podem començar
a entendre els conceptes musicals principals
amb més profunditat i també introduir-ne
de més complexos. Als grups de Llenguatge
Musical combinarem l’aprenentatge de tot
allò que ens permet desxifrar una partitura
amb jocs d’habilitat musical que ens
permetin desenvolupar també un sentit
musical pràctic. Treballem a partir dels
graus que proposa l’Associated Board of the
Royal Schools of Music (ABRSM) del Regne
Unit, per tant es pot contemplar també
reconèixer aquest aprenentatge a final de
curs mitjançant els seus exàmens de
referència internacional.

En els grups d’Iniciació a la Música
proposem jocs de sensibilització musical a
través de cançons, jocs rítmics, audicions i
jocs motrius, i una introducció als
conceptes musicals més importants, com
ara la durada i l’alçada de les notes, la
dinàmica, l’articulació o el caràcter d’una
peça.
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MÚSICA

a partir de 1r de primària

a partir de 1r de primària

guitarra

cant coral

Està demostrat que aprendre a tocar un
instrument musical — i l'aproximació a la
música en general — aporta beneficis com la
confiança, l'autoestima i la concentració. I
aquests beneficis es multipliquen si aquest
aprenentatge es fa en grup, ja que, per una
banda, les classes prenen un caire lúdic que
permet passar-s'ho bé aprenent, i, per l'altra,
tocar sempre amb públic desenvolupa una
major seguretat en un mateix i es té una
visió contrastada de la pròpia evolució.

Cantar és una forma d'expressió artística a
l'abast de tothom, molt més enllà del món
dels cantants professionals. Per cantar
l'única qualitat que cal tenir és que a un li
vingui de gust, perquè la resta és
aprenentatge com el de qualsevol altre
instrument musical — amb l'avantatge que,
en aquest cas, l'instrument és un mateix.

Les classes que proposem són d'una hora
setmanal i per grups d'edats similars.

El Cant Coral desenvolupa la projecció de la
veu, l'escolta, l'afinació i el sentit musical,
i, en última instància, la confiança i molts
d'altres beneficis personals.
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MÚSICA
Centre col·laborador
amb l' Associated
Board of the Royal
Schools of Music

grups

P3 · P4 · P5
INICIACIÓ A LA
MÚSICA

1R + 2N
3R + 4T
5È + 6È
DE PRIMÀRIA

1R + 2N
3R + 4T
5È + 6È
DE PRIMÀRIA

LLENGUATGE
MUSICAL

GUITARRA

A PARTIR DE 1R
DE PRIMÀRIA
CANT CORAL

Oberts a noves
propostes: Creem
projectes pedagògics
a mida lligats a les
necessitats i
interessos del vostre
centre.

*Diferents activitats
poden impartir-se en
anglès depenent del
nivell de l'alumnat.
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JORDI TAIXÉS
MÚSICA

L'EQUIP

Caps de departament
LA NOSTRA
VISIÓ

MIREIA SANMARTIN
INTERPRETACIÓ

OSCAR REYES
DANSA

El nostre professorat
està format per a
professionals en actiu
tant del món del teatre
com de la dansa i la
música. Tots ells
fusionen els seus
profunds coneixements
i experiència
professional amb una
forta vocació
pedagògica.

AULES A LES ESCOLES | 2020 · 2021

MARC LLUÍS FERNÁNDEZ
TEATRE

L'EQUIP

Professors
ISKRA BOCANEGRA
TEATRE

CLARA GIRALT
TEATRE | DANSA

MARIA CODONY
TEATRE | DANSA

ÀLEX ARS
DANSA

ANNA POMAR
DANSA

LAIA LEAL
MÚSICA
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ACTIVITATS ARTÍSTIQUES PER ESCOLES I CENTRES EDUCATIUS

CONTACTE
offaules@aules.net
+34647411959

