
PROGRAMACIÓ SETMANA BLANCA
ESCOLA PERE IV -DM 8 a DV 11 Març-

Mètode Creatiu per a l'Aprenentatge Musical

C O O R D I N A C I Ó

Benvolgudes mares i pares dels alumnes de MusicActiva:

Us  comuniquem que MusicActiva seguirà realitzant les classes durant la setmana de
vacances d’hivern  -és a dir l’anomenada “setmana blanca” del DM 8 al DV 11 DE MARÇ-
doncs considerem que es tracta d’unes vacances que no són necessàries per a la bona
dinàmica de MusicActiva i ens estimem més aprofitar al màxim el curs afavorint la
continuïtat d’unes classes que ja queden prou interrompudes per les vacances tradicionals a
la fi de cada trimestre, les festes de lliure disposició i els molts dies festius que omplen el
calendari, i atenent també que es tracta d’unes classes que els alumnes esteu pagant a través
de les mensualitats regulars en un moment en el que a més a més, ens consta que moltes
famílies poden estar passant una situació difícil des del punt de vista econòmic.

Considerant que l’escola Pere IV seguirà oberta durant la setmana de vacances oferint el
servei de casal als alumnes que ho necessitin, hem acordat amb els responsables de l’Ampa
que seguirem realitzant les classes en els espais de l’escola. Els horaris i el format concret de
les classes és el que us comuniquem en el full adjunt.

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA A LES CLASSES
EN ELS HORARIS PROPOSATS DURANT LA SETMANA BLANCA:
Per poder preveure el desenvolupament de les activitats amb la deguda antelació, necessitem
que ens confirmeu que els vostres fills/es podran assistir a les classes en l’horari proposat.
Per fer les confirmacions us agraïrem que ho feu preferentment via mail, ja que això agilitza
la gestió i si no pot ser, posant-vos en contacte  telefònic amb secretaria.

E-MAIL: musicactiva @ musicactiva.net
TEL 93 - 285 06 93.

OBSERVACIONS:
Si voleu fer qualsevol comentari sobre qualsevol aspecte de la proposta, ho podeu fer via
mail juntament amb la confirmació d’assistència. Si considereu  convenient poder parlar
personament del vostre cas, ho heu de fer establint contacte telefònic amb les directores
pedagògiques -Isabel Darriba i Miriam Darriba-, que coneixen els detalls de la proposta i que
podran atendre personalment el vostre cas.

TEL. 625 34 74 11

Cordialment: Abel Castelló
-direcció MusicActiva-



HORARIS SETMANA BLANCA ESCOLA PERE IV
1.-CLASSES d’INSTRUMENT INDIVIDUAL:
Les classes d’instrument es  seguiran realitzant en la franja de migdia en l’horari habitual. Per qualsevol
dubte sobre el dia i l’hora concreta en el que el vostre fill/a realitza la classe, consulteu a la secretaria de
MusicActiva.

ATENCIÓ!!! CLASSES D’INSTRUMENT del DILLUNS 7 -FESTIU-:
Els alumnes que tenen classe d’instrument el DILLUNS 7 que és festiu i que per tant i en circumstàncies
normals perdrien aquesta classe, PODRAN fer la seva classe en un horari alternatiu entre dimarts i
divendres de la mateixa setmana, horari que determinarem  EN EL MOMENT EN QUE CONFIRMEU LA
VOSTRA ASSISTÈNCIA.
Desitgem que amb aquesta proposta quedi clara la voluntad de MusicActiva d’aprofitar l’exepcionalitat de
la situació per proposar solucions amb les que tothom es pugui sentir atès i a poder ser beneficiat.
Ha de quedar clar que aquesta proposta NO POT CREAR CAP PRECEDENT que alteri el plantejament
de la normativa de Musicactiva en relació a la recuperació de classes, que com recordareu consisteix en
que NO es recuperen les classes que coincideixen en dies festius, que coincideixen amb activitats
exepcionals convocades per l‘escola -excursions, etc...- i tampoc les que no es fan per la manca d’assistència
dels alumnes independentment que la causa sigui justificada o injustificada.

2.-LABORATORI d’INSTRUMENT: mateix plantejament que les classes d’instrument individual.

3.-LLENGUATGE MUSICAL de 1er-2on-3er-4art. de PRIMÀRIA:
Les classes de llenguatge musical dels alumnes a partir de 1er. de primària es convertiran en classes
COL.LECTIVES d’INSTRUMENT. Les col.lectives d’instrument són classes on practiquem la
interpretació i posada en escena dels repertoris i dels exercicis d’improvisació -símil a les audicions de fi
de nivell d’instrument que acabeu de presenciar-, i tenen com a finalitat que l’alumne ampliï la seva
experiència escènica. Amb aquesta inicitativa podrem fomentar la realització d’una activitat imprescindible
per a la formació dels alumnes que és molt adequada per a ser realitzada en situacions exepcionals com ha
estat el cas dels assajos que vàrem fer les setmanes prèvies a les audicions, i que és a més a més molt
estimulant pels alumnes.

Els horaris en els que realitzarem les col.lectives d’instrument són els següents:
FLAUTISTES:  flautistes de tots nivells...........DM 8 Març 2011 de les 15:00 a les 16:20.
Material: és imprescindible que els alumnes portin les seves flautes a la sessió.
VIOLINISTES:  violinistes de tots els nivells.. DM 8 Març 2011 de les 15:40 a les 17:00.
Material: és imprescindible que els alumnes portin els seus violins a la sessió.
GUITARRISTES:  guitarristes de tots nivells.....DX 9 Març 2011 de les 15:00 a les 16:20.
Material: és imprescindible que els alumnes portin les seves guitarres amb el peu de guitarrista a la
sessió.
PIANISTES:  pianistes de tots els nivells: DX 9 març 2011 de les 15:40 a les 17:00

4.-LLENGUATGE MUSICAL en l’aplicació del CONTE “Viatge al País dels Sons Meravellosos”
dels alumnes de P3, P4 i de P5.
Les classes de llenguatge musical dels alumnes de P3 P4 i P5 es seguiran impartint el dia habitual
avançant 30 minuts l’horari habitual és a dir de les 16:00 a les 17:00.

-CONFIRMEU L’ASSISTÈNCIA  DELS VOSTRES FILLS/ES
A LES CLASSES-


