Inscripcions:
• Antics alumnes (inscrits al curs 2016-17): 18 i 19 de setembre
• Nous alumnes: 20 i 21 de setembre

Lloc:
Secció d’Educació, Carrer Torrentó 22-24 3a planta. Horari de 9 a 14 h
Cal portar fotocòpia de la targeta sanitària

Per a més informació:
Contacteu amb la coordinació del Pla Educatiu d’Entorn
Secció d’Educació • Tel. 972 36 19 04 • pee@lloret.cat

Informació addicional:
• Les inscripcions dels nous alumnes serà per ordre d’arribada.
• Pagament: Es facilitarà un document d’autoliquidació de pagament de la matrícula.
• En cas de no arribar a un mínim de 10 participants,
l’Ajuntament es reserva el dret a anul·lar el grup.
• Per inscriure’s és imprescindible que l’interessat del curs
estigui empadronat a Lloret de Mar.
• Un cop s’hagi fet el pagament de la quota de l’activitat no es retornaran els diners.
• Tenen prioritat els i les alumnes que el curs passat
van assistir de principi a fi al taller de teatre.

Organitza:

Aula de Teatre
infantil i juvenil

Aula Municipal
de Música
Pla Educatiu d’Entorn. Curs 2017-2018

Aula Municipal
de Música

Aula de Teatre

Descripció
Des del Projecte arrela’t es vol apropar
la música als infants de Lloret de Mar de
manera creativa, participativa i alhora
educativa. En aquest nou curs s’oferiran
dos tipus activitats: Formar part d’una
orquestra de percussió pels més petits, i
aprendre a tocar un instrument (Violí o
guitarra).

Descripció
Aquesta activitat vol acostar el teatre als
nens i nenes de manera alegre, creativa,
divertida, participativa i alhora educativa.
Aprendran habilitats interpretatives
segons l’edat de cada grup per oferir a
final de curs un espectacle on mostraran
el que han après

Objectiu
• Aprendre llenguatge musical
• Interiotitzar la melodia i el ritme
mitjançant instruments
• Conèixer i practicar amb instruments
• Aprendre a treballar en equip a través
de la música
Dates
D’octubre a maig
Lloc Teatre Municipal de Lloret de Mar

Destinataris
Alumnes de 1r a 6è.
A excepció del grup de Sensibilització
Musical (P4/P5)
Places Limitades
Preu 30 € anuals
Grups i horaris
• Guitarra (Nivell Bàsic):
Dimecres de 17.15 a 18.30 h
• Guitarra (Nivell Avançat):
Dimecres de 18.00 a 19.15 h
• Sensibilització Musical (P4/P5):
Dijous de 17.15 a 18.15 h
• Violí (Nivell Bàsic):
Dijous de 18.15 a 19.30 h
• Violí (Nivell Avançat):
Dijous de 19.00 a 20.15 h

infantil i juvenil

Objectiu
• Millorar l’expressió oral i corporal de
les persones assistents i treballar amb
la llengua catalana (promoure la
desinhibició personal, fomentar la
creativitat, augmentar l’autoestima,
expressar sentiments i emocions, etc.)
• Oferir recursos per millorar
l’autoestima, l’empatia i el
desenvolupament de la cooperació
• Oferir espai de socialització on
compartir elements d’interculturalitat i
convivència aportats pels mateixos
components dels grups (fomentar la
solidaritat, la integració i l’esperit de
cooperació)
Dates
D’octubre a maig
Lloc Teatre Municipal de Lloret de Mar
Destinataris
Alumnat de les escoles i instituts de
Lloret de Mar des de P4 fins a Batxillerat
Places Limitades

Preu 30 € anuals
Grups i horaris
Infantil
• Grup 1 (P4, P5): Dimarts de 17.30 a 19 h
Primària
• Grup 2 (1r i 2n de Primària):
Dimarts de 17.30 a 19 h
• Grup 3 (3r i 4t de Primària):
Dimecres de 17.30 a 19 h
• Grup 4 (5è i 6è de Primària):
Dimecres de 17.30 a 19 h
Secundària
• Grup 5 (ESO):
Dimecres de 16 a 17.30 h
• Grup 6 (ESO):
Dimecres de 19 a 20. 30 h
• Grup 7 (Batxillerat):
Dimarts de 19 a 20.30 h

