ACTIVITATS EXTRAESCOLARS- ADULTS
2012-2013
Aquest primer trimestre us volem oferir dos activitats:
-

Ball, ritmos latinos
Batukada pares i fills

Ball: ritmes latins
Dimarts 23 d’octubre fins 18 de desembre. De 20:00 a 21:15 hores.
Preu: 36 euros.
Professora: Sónia
Descripció:
Activitat rítmica en la que unim moviments específics d’origen llatí, creant combinacions
en les que treballem l’expressió, la coordinació i la resistència. Salsa, merengue, tango,
samba, bachata, mambo, etc són alguns dels ritmes llatins que es treballaran.
Preu: 36 euros el trimestre.
Per poder obrir l’activitat ha d’haver un mínim de 6 persones.

Batukada familiar
Divendres 26 d’octubre fins 21 de desembre. De 17:00 a 18:00 hores.
Nosaltres recollim els alumnes i ens quedem amb ells fins començar l’activitat.
Edat: nens i nenes a partir de 3r i tots els familiars que vulguin
Preu: 58 euros per persona.
Professors: Grup la Batuescola
Descripció:
La BatuEscola busca crear un element d’identitat de l’escola, amb el qual es pugui
comptar per les festivitats escolars o d’altres esdeveniments.
Comencem treballant el ritme, partint de les nostres pròpies experiències i lligant-lo
sempre amb el dinamisme humà (sense ritme no hi ha vida). De mica en mica anem
coneixent quina importància té el ritme i la musica en diferents cultures. Anem introduint
els instruments, la seva tècnica concreta i els diversos elements musicals com ara el
compàs, el tempo, l’espai, les dinàmiques, la precisió, el silenci, l’escolta... d’una manera
pràctica i vivencial.
Poder mirar la seva pàgina web:

http://www.labatuescola.cat/La_batuescola/El_projecte.html
Per poder obrir l’activitat ha d’haver un mínim de 8 persones.

Formalització de la inscripció
Podeu fer-ho via email: associacio.saec@yahoo.es
enviant les dades que us demanem, o bé imprimir el full i deixar-ho a la bústia
d’extraescolars que hi ha a l’entrada de secretaria.

Nom i cognoms alumne:
Activitat que vol realitzar:
Telèfon de contacte:
Email:
Numero de compte:

