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ACTIVITATS	DE	MÚSICA	EXTRAESCOLAR	
BIG	BAND	LA	MITJANA

PRESENTACIÓ	

Aquest	 projecte	 és	 fruit	 d’un	 procés	 de	 reflexió	 profund	 i	 de	 recerca	 de	
nous	 models,	 per	 tal	 de	 crear	 un	 projecte	 d’ensenyament	 musical	
innovador	i	que	s’adap<	a	la	realitat	d’una	escola.	

Entenem	que	 una	 ac<vitat	 que	 es	 desenvolupa	 en	 una	 escola	 ha	 de	 ser	
mo<vadora,	 accessible	 per	 a	 tothom,	 i	 que	 sigui	 coherent	 amb	 els	
interessos	dels	alumnes,	de	les	famílies	i	del	propi	centre.	

Per	aquest	mo<u,	hem	dissenyat	un	projecte	educa<u	molt	vivencial,	amb	
un	model	d’aprenentatge	funcional,	basat	en	la	pràcFca	musical	en	grup,	i	
vinculat	amb	el	propi	centre	i	els	seu	projecte	educa<u.	

Un	model	 que	ens	permet	oferir	 uns	 ensenyaments	musicals	 de	qualitat	
amb	 preus	 molt	 assequibles,	 evitant	 així	 crear	 diferències	 entre	 els	
alumnes	 per	 raons	 econòmiques.	 A	més	 a	més,	 els	 alumnes	 <ndran	 un	
servei	de	lloguer	d’instrument	(GRATUÏT	EL	PRIMER	ANY).	

Tots	ells	tenen	com	a	element	comú	un	model	d’aprenentatge	basat	en	la	
pràc<ca	 musical	 en	 grup.	 Un	 model	 molt	moFvador	 per	 l’alumne,	 més	
sostenible	 per	 a	 les	 famílies,	 integrat	 amb	 la	 pròpia	 escola,	 i	 que	
culminaria	amb	la	creació	de	la	Big	Band	de	l’Escola.	

L’objec<u	 de	 l’ac<vitat	 és	 oferir	 uns	 ensenyaments	musicals	 basats	 en	 la	
pràc<ca	 instrumental	 en	 grup	 i	 la	 creació	 i	 consolidació	 d’una	Big	 Band,	
una	agrupació	de	música	moderna,	basada	en	instruments	de	vent	i	base	
rítmica	-	harmònica.	

TEMPORALITZACIÓ	

Per	dur	a	terme	aquest	projecte	es	planteja	sempre	en	la	franja	d’horari	de	
migdia	i	amb	una	durada	de	curs	escolar	(setembre-juny).	

CICLE	INICIAL	(1r	i	2n	de	primària)	
En	aquesta	etapa	es	treballa	bàsicament	amb	instruments	Orff	i	de	pe<ta	percussió .	1

INICIACIÓ	A	L’AGRUPACIÓ	INSTRUMENTAL	 2	sessions	de	45	minuts		 classe	de	grup	

	Xilòfons,	metal·lòfons,	pandero,	claves,	...	(propietat	de	l’AMPA	o	de	l’escola).1
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CICLE	MITJÀ	(3r	i	4t	de	primària) 	2
En	aquesta	etapa	les	sessions	són	amb	instruments	de	vent 	o	de	la	secció	rítmica 	impar<des	3 4

en	format	de	pe<t	grup	o	de	grup	(Big	Band).	

1r	i	2n	trimestre	
	 INSTRUMENT	 	 	 2	sessions	de	30	minuts		 classe	de	pe<t	grup	
3r	trimestre	
	 INSTRUMENT	 	 	 1	sessió	de	30	minuts	 	 classe	de	pe<t	grup	
	 SMALL	BIG	BAND	 	 1	sessió	de	60	minuts	 	 classe	de	grup	

CICLE	SUPERIOR	(5è	i	6è	de	primària)	
	 INSTRUMENT	 	 	 1	sessió	de	30	minuts	 	 classe	de	pe<t	grup	
	 	BIG	BAND	 	 	 1	sessió	de	60	minuts	 	 classe	de	grup	

PREUS 	5

CURS Nom	del	cicle Material
Dedicació	
1a	sessió

Dedicació	
2a	sessió

Dedicació	
Total

Opció	lloguer	
mensual

1r
Iniciació	a	
l’agr.	Inst. Orff

45m	
(grup)

45m	
(grup) 1h30m -

2n
Iniciació	a	
l’agr.	Inst. Orff

45m	
(grup)

45m	
(grup) 1h30m -

3r
Small	

	Big	Band
Vent	o	

Secc.rítm.
30m	

(pe<t	grup) 30/60m 1h/1h30m7 Gratuït

4t
Small	

	Big	Band
Vent	o	

Secc.rítm.
30m	

(pe<t	grup)
30/60m7 1h/1h30m7 14€

5è 			Big	Band
Vent	o	

Secc.rítm.
30m	

(pe<t	grup)
60m	
(grup) 1h30m 14	€

6è 			Big	Band
Vent	o	

Secc.rítm.
30m	

(pe<t	grup)
60m	
(grup) 1h30m 14	€

	Els	alumnes	de	vent	de	PRIMER	ANY	<ndran	l’opció	de	disposar	d’INSTRUMENT	GRATUÏT2

	Saxòfon,	flauta	travessera,	clarinet	o	trombó	(propietat	de	l’Orfeó	Lleidatà)3

	 Piano,	 bateria,	 guitarra	 elèctrica	 i	 baix	 elèctric	 (propietat	 de	 l’AMPA	 o	 de	 l’escola).	 La	 dedicació	4

setmanal	de	30	minuts	+	30	minuts	s’impar<rà	en	una	única	sessió	de	60	minuts.

	S’efectuarà	un	pagament	an<cipat	de	 la	mensualitat	de	 juny	com	a	bestreta,	que	en	cas	de	baixa	de	5

l’alumne	es	retornarà	si	aquesta	es	realitza	durant	el	primer	trimestre	de	curs.
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C.	Darrera	Sant	Mark	s/n25004	–	Lleida.	Tel/fax:	973	233554	
info@orfeolleidata.cat	
www.orfeolleidata.cat 
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