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SONA, BALLA I
DONA COLOR

repte general

REPTE ESPECÍFIC

Incrementar l’accés i
participació a tots els infants
i joves a iniciatives d’alt
valor educatiu, garantint la
igualtat d’oportunitats.

A banda de la música, ampliar l’oferta
educativa amb les arts plàstiques, la dansa,
el teatre, el dibuix, donant l’oportunitat a
exalumnes de les diferents escoles i entitats
de la ciutat a ensenyar aquestes disciplines
als alumnes de primària.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El Projecte SANTA COLOMA SONA es desenvolupa setmanalment en Escoles de Primària de màxima complexitat, per alumnes de 3r a 6è
de primària. Sense cost econòmic per a les famílies, s’ensenya a tocar diferents instruments en grup, l’acordió, la guitarra, el violí, la
viola i el violoncel, així com les diferents arts plàstiques, dansa, teatre i dibuix.
A final de curs es fa un concert/mostra com a cloenda obert a la ciutat.

NECESSITAT EDUCATIVA
Dóna oportunitats educatives als
infants més desafavorits i
contribueix a l’ocupació juvenil
d’alumnes i exalumnes de la nostra
ciutat.

OPORTUNITATS EDUCATIVES
Connexió dels diferents agents artístics de la
ciutat.
Personalització de l’aprenentatge mitjançant la
descoberta de les habilitats i capacitats dels
alumnes de primària.
Motivació vers les arts plàstiques.
Autoestima tant dels joves com dels infants.
Despertar les sensibilitats artístiques presents a
la ciutat.
Accés a l’aprenentatge de les arts.

ELEMENTS CLAU
Dimensionar l’oferta de les activitats
artístiques fora d’horari lectiu en
escoles de màxima complexitat tot
fomentant la descoberta de les
diferents habilitats i destreses dels
infants.
Treball en xarxa amb les diferents
entitats de la ciutat que treballen per
la cultura artística de la ciutat.
Oportunitats professionals per a joves
artistes de la ciutat.

AGENTS IMPLICATS
Escola Municipal de Música Can Roig i Torres, Representant del Casal del Mestre, Representant de les Entitats o Agents
artístics, Ajuntament, Escoles o Instituts de Màxima Complexitat, Club Rotary, Fundació La Caixa, Alumnes o exalumnes
Professors de l'Escola de Música i Entitats Artístiques de la ciutat, Famílies.
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