
REUNIÓ INFORMATIVA
MUSICACTIVA

PARES NOUS ALUMNES de l’ESCOLA PERE IV
DIMARTS 25 GENER 19:45

Escola Pere IV

Mètode Creatiu per a l'Aprenentatge Musical

CONFIRMACIÓ ASSISTÈNCIA:
tel: 93-285 06 93

-de 10:30 a 15:30 i de 16:00 a 20:00, deixant missatge al contestador-.

E-mail: musicactiva@musicactiva.net
A l’atenció de: Srta.Marta G.Broncano i Srta. Laia López -secretàries-

Benvolguts mares i pares dels alumnes de P3 de l’escola Pere IV:

Ens complau convidar-vos a la reunió informativa que ha estat convocada pels responsables de
l’activitat de música extraescolar de l’ampa de l’escola Pere IV per informar-vos de la proposta
que us farà MusicActiva per tal que els vostres fills i filles puguin aprendre a fer música cursant
el Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical en horaris
extraescolars de migdia i de tarda i desenvolupant l’activitat en els espais de la vostra pròpia escola.
La data prevista per a l’inici de l’activitat és el primer divendres del proper mes de febrer 2011.

És molt important que totes les mares i pares que estigueu interessats assistiu personalment a la
reunió per que pugueu participar dels exercicis i de les demostracions amb les que els directors
pedagògics de MusicActiva us explicaran d’una manera pràctica i molt entenedora els procediments
didàctics i els fonaments pedagògics que caracteritzen el Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge
Musical, procediments que com ja veureu, són totalment diferents als procediments “interpretatius
tradicionals” que es segueixen utilitzan actualment a TOTES les escoles de música clàssica i de
música moderna i que per aquest motiu, cal que conegueu de ben a prop per poder valorar amb
prou coneixement, com aquesta manera específica i diferent d’aprendre a fer música pot determinar
la formació no només musical sino també artística i per tant personal dels vostres fills i filles.

CONFIRMACIÓ d’ASSISTENCIA a la REUNIÓ:
És imprescindible que CONFIRMEU la vostra ASSISTÈNCIA a la reunió, ja que MusicActiva
es reserva el dret de desconvocar-la si el nombre de participants no arriba al mínim
imprescindible i en aquest cas, ens posarem en contacte amb les famílies que hagueu confirmat
l’assistència per comunicar-vos la situació i proposar-vos solucions alternatives.

Per confirmar l’assistència heu de contactar amb la secretaria de MusicActiva trucant per telèfon o
enviant un e-mail. Si deixeu missatge al contestador és imprescindible que digueu que sou de
l’escola Pere IV, que digueu el nom del vostre fill/a, i que deixeu el vostre número de telèfon i/o
el vostre e-mail per tal que ens puguem posar en contacte amb vosaltres.

Cordialment: Abel Castelló
-direcció MusicActiva-



1.- metodologia: -...com s’aprèn a fer música a MusicActiva?

-...quines diferències i avantatges didàctiques i formatives

ens proposa el Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical

en relació als procediments “interpretatius” tradicionals?

2.- programa d’estudis:

- formació resultant:

quina és la formació musical i artística que aconseguim

cursant el Programa d’Estudis MusicActiva?

-estructura del programa d’estudis:

assignatures, matèries, nivells, edats, cursos, seguiment  i

avaluació de l’evolució dels alumnes i dedicació.

3.- funció dels pares en la formació dels alumnes MusicActiva.

4.- organització de l’activitat i normativa MusicActiva.

REUNIÓ INFORMATIVA
NOUS ALUMNES

Mètode Creatiu per a l'Aprenentatge Musical


