EXTRAESCOLAR BATUCADA (primària)
Creixent amb la música
El taller de batucada que presentem al col∙legi té com objectiu l’aprenentatge dels
ritmes provinents de la cultura brasilera, més en concret de la zona del Salvador de
Bahía mitjançant la formació d’un grup de percussió (anomenat “bloco” a Brasil).
En aquest taller pretenem que els alumnes aprenguen els ritmes més populars
d’aquest gènere musical com son el Reggae, el Samba‐Reggae, el Funky o el Paul‐
Simon.
Aquesta extraescolar va dirigida als alumnes de 1r, 2n, 3r, 4rt, 5é i 6é de primària i
anirà endavant amb un mínim de 15 alumnes.
Les classes seran els dilluns de 12.30h a 13.30h (1r, 2n i 3r de primària) i dimarts de
12.30h a 13.30h (4rt, 5é i 6é de primària) i es realitzaran al saló d’actes del propi
col∙legi.
El preu d’aquesta activitat extraescolar és de 14,00€ per alumne al mes que es pagaran
pel conter bancari facilitat o en efectiu les primeres classes de cada mes al professor
de l’activitat.
A més degut a la gran part pràctica que té
aquest taller de batucada, sempre que es puga i
depenent de la disponibilitat dels professors, és
podrà utilitzar per amenitzar les distintes festes
que és fagen al col∙legi (Nadal, Dia de la
Pau, Carnestoltes, Fi de curs...) d’aquesta
manera els alumnes seran grans protagonistes
de les festes de l’escola.

Si t’agrada la MÚSICA, la percussió i passar‐ho bé aquesta és la teua extraescolar.

T’ESPEREM!

*Per a més informació es podeu ficar en contacte amb la nostra Escola preguntant per Sergio Pomar al
telèfon 665.581.424 o al correu electrònic escolademusicaagraupacio@gmail.com

Avinguda Sant Francesc no24 Tlf. 665.581.424 / 96.238.08.19
escolademusicaagrupacio@gmail.com

• DADES DE L’ALUMNE:
Nom: ___________________ Cognoms: ___________________________________
Telèfon : ____________

•

_____________

DADES FAMILIARS:

Nom pare/mare:_________________________________________________________
Nom pare/mare:_________________________________________________________

• DADES ACADÈMIQUES:
Estudis per als que et matricules
EXTRAESCOLAR DE BATUCADA
El preu de l’activitat és de 14,00€ al mes i es podrà pagar en efectiu o aportant les
dades bancàries.

• DADES BANCÀRIES:
IBAN: ES

* El pagament de les classes és realitzarà mensualment pel nº de compte facilitat
anteriorment del dia 1 al 5 de cada mes.

Signatura del pare/mare

