
MUSICA'L COR 

CURS 2011-12
ESCOLA CAN MANENT



Benvinguts!!!

  Sense música, la vida seria un error! (Nietzsche,F.)

Qui estima la música,estima la vida



OBJECTIUS

Gaudir de la música a través del cant coral.
Establir llaços amb altres membres de la comunitat educativa-familiar de la  nostra escola.
Invertir un temps específic en un mateix. 
Enriquir-se amb el treball individual i col·lectiu.
Iniciar-se en la interpretació d'una partitura musical.
Aconseguir una correcta postura corporal i vocal a l'hora de cantar.



CONTINGUTS

Els temes musicals que interpretarem a Musica'l Cor són en la seva majoria de música Gospel i Africana. 
*(Aquest llistat es podrà modificar i ampliar al llarg del curs.)

El repertori del 1r trimestre amb l'objectiu pel concert de Nadal és

1. Josha fit de batlle of Jericho
2. Nobody Knows the trouble

3. The Marching Saints
4. I will follow him

5. If we ever

Altres temes musicals que treballarem aquest curs són:

6. The lion sleeps toonight
7. Oh happy day

8. The Gospeltrain
9. Amen

I per completar, aquest és la resta de repertori del cor:

10. Siyahamba
11. Binobatata

12. Swing low, sweet Chariot
13. Wonderful World (versió català)

14. Singing all together



METODOLOGIA

Els temes es repartiran a cada cantaire amb la seva corresponent partitura (música+lletra)
Els temes estaran gravats per veus i s'enviaran en un correu electrònic a cada cantaire.
Hi haurà un treball individual des de casa per escoltar, familiaritzar-se i aprendre la veu que 
s'hagi assignat per a cada cantaire i per a cada tema.
Una vegada hi siguem tots a l'assaig col·lectiu, unirem les veus. (1a i 2a veu)
Ocasionalment, gravarem algun assaig per veure i escoltar l'evolució de cada tema musical.
Abans d'iniciar cada assaig, de 21 a 21,15 aprox. invertirem un temps d'escalfament previ de la 
veu i la postura corporal.
En tots els assajos sempre hi ha una mini sessió espontània de risoteràpia, molt beneficiosa i 
recomanable per l'aparell fonador.

Per una bona comunicació entre els membres del cor es farà una agenda on apareixeran el nom 
i cognoms, adreça electrònica, el telèfon de cada cantaire i la veu que ocupa en el cor. (1a o 2a)



CALENDARI ASSAJOS

El Cor assaja a l'aula de música de l'escola.

1r Trimestre

SETEMBRE: Dies  20 + 27:  Tastet d'assaig obert a 
tothom! (assaig al gimnàs de l'escola)

OCTUBRE: Dies 4 + 11+ 18 +25

NOVEMBRE: Dies  1 + 8 +15 + 22 + 29

DESEMBRE:  Dies  13 + 20

2n Trimestre

GENER: Dies  10 + 17 + 24 + 31

FEBRER:  Dies  7 + 14 + 21 + 28

MARÇ:  Dies 6 + 13 + 20 + 27

      

3r Trimestre

ABRIL:  Dies  3 + 10 + 17 + 24

MAIG:  Dies  8 + 15 + 22 + 29

JUNY:  Dies  5 + 12 + 19 

Durant el curs es podran programar altres activitats 
relacionades amb la música:

- Assistir a concerts, tallers de percussió, dansa...etc.

 


