RESERVEU EL VOSTRE TALLER AL PROPI CENTRE
A PARTIR D’UNA SOLA SESSIÓ
SESSIONS DES DEL 25 DE GENER FINS AL 18 DE JUNY
Aquest curs 2020/2021 venim a fer els Tallers de Percussió Corporal al vostre
propi centre en exclusiva per als vostres alumnes i amb totes les mesures de
seguretat, estalviant-vos riscos sanitaris i diners pels desplaçaments.
Es tracta de tallers de 3r a 6è d’Educació Primària i de 1r a 4t d’ESO desenvolupats en grups
reduïts en una sola sessió d’1 hora de durada. Per preparar el taller prèviament i continuar
treballant la percussió corporal a l’aula després de fer-lo, disposareu de vídeos tutorials específics
per a cada cicle i accés a una sessió gratuïta de formació per al professorat.
Els tallers seguiran escrupolosament les mesures de seguretat dictades pel Departament de Salut.
Els alumnes entraran amb mascareta i havent-se rentat les mans amb aigua i sabó o gel
hidroalcòholic, i a cadascun d’ells se li assignarà una ubicació individual. El taller no inclourà
activitats de contacte i els desplaçaments dels alumnes a l’espai del taller seran mínims i col·lectius,
garantint en tot moment la distància d’1,5m entre alumne i alumne.
CONDICIONS PER FER ELS TALLERS AL PROPI CENTRE
Espai:
Cal un espai suficientment gran que compleixi les mesures sanitàries d’higiene, ventilació i distància
entre alumnes, com pot ser el gimnàs o preferentment el pati, on el fet de fer-ho a l’aire lliure
sumarà un element més de seguretat.
A partir d’una sola sessió:
No hi ha reserva mínima: podeu reservar 1 sola sessió i vindrem a fer el taller al vostre centre. Tot i
això, a partir de desembre si reserveu 2 o més sessions gaudireu d’un interessant descompte en el
preu dels tallers (veieu l’apartat de Condicions econòmiques més a baix).
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Alumnes per sessió:
El nombre idoni és de 45-50 participants per sessió, podent ser menor si és del vostre interès (tot i
que el cost per alumne s’encariria). En tot cas, us recomanem no sobrepassar els 60 alumnes per
sessió per poder mantenir l’atenció constant dels alumnes i la interacció amb la formadora.
Les sessions poden ser compartides entre grups i cursos del mateix cicle educatiu.
Condicions econòmiques:
Si reserveu 1 sola sessió, el cost és de 8,50€ per alumne a partir de 45 alumnes per sessió. Les
sessions amb menys de 45 alumnes tenen un preu fix de 385€ per sessió, independentment del
nombre de participants.
DESCOMPTE A PARTIR DE 2 SESSIONS: Si reserveu 2 o més sessions, el preu es redueix a 8€ per
alumne a partir de 45 alumnes per sessió, o 360€ per sessions amb menys de 45 alumnes.
Disponibilitat i horaris:
Podeu programar els tallers al vostre propi centre qualsevol dia entre setmana del 25 de gener fins
a final de curs en l’horari que més us convingui, preferentment de matí i amb sessions seguides un
mateix dia.
Les sessions tenen una durada d’1 hora i cal comptar amb un mínim de 15 minuts de descans entre
una i l’altra.
Per fer la vostra reserva, escriviu-nos a www.utmusica.cat/inscripcions-projectes/ o a
projectes@utmusica.com indicant-nos:
- Nom del centre educatiu, codi de centre i adreça postal
- Nom, cognoms i adreça electrònica de la persona responsable de la inscripció
- Nombre d’alumnes participants indicant el/s nivell/s educatiu/s
- Proposta de data/es i horaris
NOTA: El web del PAE www.barcelona.cat/programa-activitats-escolars només ofereix el calendari de les 66 sessions que
realitzarem al Mas Guinardó, per la qual cosa us recomanem que per reservar els tallers al vostre propi centre ens
escriviu a www.utmusica.cat/inscripcions-projectes/ o projectes@utmusica.com

Per qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos
en contacte amb nosaltres a través de projectes@utmusica.com
MÉS INFORMACIÓ A www.utmusica.cat/tallers-de-percussio-corporal
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