
 



Amb un programa pedagògic propi e innovador, amb la IMPRO com a base, volem 
transmetre passió per la música. En ESCOLA DE ROCK s'aprén tocant, en grup, 
en un context real i motivador, en el que els nostres alumnes practiquen, 
creguen, s'expressen i és diverteixen amb la música. 

FILOSOFIA I MODEL  

En ESCOLA DE ROCK creiem que la millor manera d'aprendre música és tocant i 
passant-ho bé. A més, optem per la IMPRO MUSICAL  amb  estils com el Rock, 
Blues, Pop, Funk, Jazz Fusió...i el que surta!  

Començar directament improvisant te molt de sentit, ja que per als xiquets la 
IMPRO MUSICAL es apassionant, divertida i més fàcil perque els dona confiança 
i seguritat. És un punt de partida ideal que els permetrà descobrir, experimentar 
i desenrotllar la seua sensibilitat musical, això sí, respectant el ritme 
d'assimilació de cada xiquet/a.  

Quansevol estil  desde eixe punt de partida de IMPRO és presta, especialment, a 
treballar molts dels aspectes que volem desenvolupar en els nostres alumnes, a 
més de les competències musicals, com són la creativitat o la iniciativa personal. 

ELS NOSTRES PRINCIPIS SÓN:  

La millor manera d'aprendre música és tocant i disfrutant amb la música; 
perquè és la forma de trobar-li el sentit a la pràctica d'un instrument i perquè 
augmenta la motivació per a aprendre. No és tracta només d'aprendre a tocar un 
instrument, és tracta d'aprendre treballant en equip; perquè és una forma 
d'augmentar la implicació en el procés d'aprenentatge, i l'esforç personal; perquè 
a través del treball cooperatiu és desenrotllen competències, no sols necessàries 
per a ser bons músics, sinó també per a la vida; i perque... per a fer MÚSICA fa 
falta una banda, ¿no?  

En l'ensenyança musical és imprescindible potenciar el talent dels xiquets, 
fomentant i incrementant les seues capacitats expressives i perceptives; així 
com la confiança en un mateix, la iniciativa personal, la motivació d'èxit i 
l'esperit de superació. 



EN ESCOLA DE ROCK PROPOSEM:  

• Oferir una ensenyança musical innovadora, basada amb la IMPRO 
MUSICAL (des de compondre la harmonia, melodia, lletra, ritme i  
coreografíes) amb estils com poden ser el blues i el blues-rock , per a anar 
progressant cap al rock, funk, soul, reggae, jazz fusió...i en la pràctica 
grupal.  

• Promoure un aprenentatge motivador, proporcionant als alumnes 
situacions reals en què puguen aprendre practicant junt amb altres 
companys.  

• Acompanyar el procés formatiu individual de cada estudiant, atenent els 
diferents ritmes i les diferents necessitats educatives.  

• Afavorir en els alumnes la presa de consciència sobre el propi procés 
d'aprenentatge i la capacitat de gestionar-ho, sabent en quin punt del 
procés és troben i quines són les seues metes.  

• Promoure el gust i gaudir la música i la pràctica musical.   

• Desenrotllar les competències musicals i personals dels nostres alumnes.  

• I la més important de totes, ensenyar-los per mitjà del joc. Que és 
divertisquen!  

TREBALL PEDAGÒGIC:  

En ESCOLA DE ROCK els alumnes adquirixen els coneixements musicals i el 
maneig de l'instrument tocant i assajant junt als seus companys des de l'inici del 
seu procés formatiu, i independentment dels seus coneixements musicals. El 
treball grupal i el trobar-se en un context real, amb equips de música autèntics, 
fa la pràctica dels instruments més atractiva i més divertida, la qual cosa 
afavorix que els xics s'interessen i impliquen més en el procés d'aprenentatge.  

Els instruments de què ens servim seran: l'ukulele, intruments de percussió 
(entre ells el nostre cos) i per descomptat la veu, el nostre instrument musical. 
Crec que són instruments ideals i més fàcils per a començar. La grandària de 
l'instrument convé que siga proporcional a l'envergadura del xiquet/a. 



PROGRAMA: 

PETITS I PETITES (5-6 anys)  

NIVELL: INICIAL  

TIPUS DE SESSIÓ: GRUPAL (6-10 xiquets)  

DURACIÓ: 4 sessions al mes de 60 minuts . PREU 18€. 

A través d'un procés didàctic actiu i participatiu, basat en l'autodescobriment i 
l'exploració, els xiquets i xiquetes inicien el seu aprenentatge musical, divertint-
se amb el ROCK i altres musiques a fi de despertar el seu interès. En estes 
classes, els xiquets viuen la música i la comprenen des del moviment, els jocs, els 
balls, les cançons, i la manipulació i experimentació amb instruments musicals. 
En aquesta etapa, a més, s'assenten les bases per a aprenentatges posteriors.  

Els principals objectius del programa són:  

1. Comprendre els elements que conformen la música i el llenguatge 
musical, per mitjà de l'experimentació i de la pràctica: A través de jocs i 
audicions de cançons per a familiaritzar els xiquets amb distints aspectes 
dels paràmetres del so, utilitzar la notació musical per a la lectura de 
senzills esquemes rítmics i melòdics, o per a identificar alguns elements 
del llenguatge musical. 

2. Explorar materials i instruments diversos, la veu i el propi cos, a fi de 
conéixer les seues propietats i possibilitats per a la representació i la 
comunicació musical i dramàtica.  

3. Fomentar-les capacitats d'improvisació, en les que farem ús d'algun dels 
diversos recursos expressius musicals: el moviment i la dansa, la veu, i 
els instruments. Potenciar la creativitat i la confiança, a través de jocs i 
activitats en què utilitzarem el llenguatge musical, i elaborarem senzilles 
produccions musicals, de forma cooperativa. 



INFANTIL (7-10 anys)  

NIVELL: INICIACIÓ - INTERMEDI 

TIPUS DE SESSIÓ: GRUPAL (6-10 xiquets) 

1er trimestre: 2 sessions de combo, grupals + 2 d'instrument (de 6 a 10 
xiquets) , al mes. 2n i 3er trimestre: 3 sessions de combo, grupals + 1 
d'instrument (de 6 a 10 xiquets) , al mes.  

DURACIÓ: 4 sessions al mes de 60 minuts . PREU 18€. 

A partir dels 7 anys, els xiquets i xiquetes s'inicien en l'aprenentatge dels 
instruments de forma completament pràctica i divertida, van adquirint els 
coneixements i habilitats necessaris per a tocar en una banda de rock. A més, 
reben classes d´harmonia moderna i veu. 

Els principals objectius del programa són:  

4. Que els xiquets i xiquetes comprenguen els elements que conformen la 
música i el llenguatge musical, per mitjà de l'experimentació i de la 
pràctica. Motivar als alumnes i despertar el seu interès per la música. 
Iniciar als xiquetes en l'aprenentatge dels coneixements i habilitats 
necessaris per a la pràctica musical i el maneig d'un instrument i veu.  

5. Que els xiquets adquirisquen les competències i destreses ,tant musicals 
com personals necessàries per a tocar en una banda de rock, junt amb 
altres músics i instruments.  

JÚNIOR (a partir de 10 anys) 

NIVELLS: INICIACIÓ -INTERMEDI – AVANÇAT .  

TIPUS DE SESSIÓ: GRUPAL (6-10 xiquets) 

3 sessions de combo, grupal + 1 instrument (de 6 a 10 xiquets). 

DURACIÓ: 4 sessions al mes de 60 minuts . PREU 18€. 

Els principals objectius del programa són:  

6. Este programa està dirigit a xiquets des dels 10 anys, amb coneixements 
o sense musicals previs. Els alumnes adquirixen formació musical tocant i 
assajant junt amb els seus companys des de l'inici. A més, reben classes 
d'instrument, harmonia moderna i veu.


