Grup ADAGIO, per a infants nascuts a partir del gener del 2018
l'Emac ( c/Llull, 55, 1r 5è). Les classes es realitzaran els Dijous al matí de
11h a 12h a l'Emac( c/Llull, 55, 1r 5è)
Les sessions de música per a
nadons estan pensades com un
espai per compartir entre mares,
pares i fills/es. Els pedagogs
proporcionen un canal i una guia
per a les activitats, on els
verdaders educadors són els
pares, de qui els infants aprenen
més, i més ràpid. A través del joc
i la pròpia experimentació, els
infants comprenen i assimilen
diferents conceptes tant
musicals (ritme, melodia...) com
socials (respecte pels altres,
escoltar, comunicació amb el
grup, hàbits quotidians...).

Grup ANDANTE, per a infants nascuts del Febrer del 2017 al
Desembre del 2017. Les classes es realitzaran els Dimecres de 17:15h a
18:15h a l'Ebm COBI ( c/ Àlaba, 37)

Grup ALLEGRO, per a infants nascuts del Juny del 2016 al Gener del
2017.Les classes es realitzaran els Dimarts de 17:15h a 18:15h a l'Ebm
COBI ( c/ Àlaba, 37)

Grup PRESTO, per a infants nascuts del Gener del 2016 al Maig del
2016.Les classes es realitzaran els Dijous de 17:15h a 18:15h a l'Ebm
COBI (c/Àlaba, 37)
Pel que fa a les classes, s'estructuren en tres cursos al llarg del curs
Per això, la participació activa
de l’acompanyant adult és la
base pel correcte
desenvolupament de la classe
i de les habilitats del nadó.
Com deia Edmund Burke,
ningú comet més error que
aquell que no fa res perquè
només pot fer una mica

escolar:
Curs de Tardor: 10 sessions entre Octubre de 2018 i Desembre de 2018
Curs d'Hivern: 10 sessions entre Gener de 2019 i Març de 2019
Curs de Primavera: 10 sessions entre Abril de 2019 i Juny de 2019
El preu de cada curs és de 90€, i s'ha de fer una inscripció per a cada
curs (tot i que les famílies que hagin fet el curs anterior tenen prioritat
de plaça per a poder seguir els cursos de tot l'any).

