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La Vida és Música
Información: 02 febrer 2021 al 05 febrer 2021 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos: Infantil | Primària

Un recorregut per la importància de la música i la cançó en la vida dels Infants a través de
les cançons més conegudes de la Dàmaris Gelabert.
Tot el que ens envolta sona: fins i tot abans de néixer, la vida és plenade sons, música i
cançons. A través d’una petita història biogràfica conduïda per les seves cançons més
conegudes, la Dàmaris Gelabert, acompanyada de músics i actors, ens descobreix com el
món és ple de sons i cançons, però també com les cançons ens ajuden a aprendre i a
créixer.
L’espectacle-concert proposa oferir als infants l’oportunitat de viure una experiència
musical enriquidora d’escolta activa i participativa, que incidirà en la cançó com un dels
elements comunicatius més importants, potenciant el desenvolupament de moltes de les
capacitats del currículum de 2n cicle d’educació infantil i en el desenvolupament de les
competències bàsiques que el currículum de primer cicle de Primària disposa, en especial
les competències pròpies de l’àmbit artístic.
L’espectacle i la proposta del repertori de cançons, pot incidir positivament en el
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desenvolupament de moltes de les capacitats del currículum de 2n cicle d’educació
infantil i de cicle inicial de Primària. La participació en aquest espectacle, afavorirà
especialment eldesenvolupament de les competències artístiques i d’aprendre a
aprendre.

Descarrega el programa de mà de la temporada escolar 2020-2021 aquí
Revisa el protocol que hem activat al Teatre Poliorama en prevenció del Covid-19

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

Grups centres educatius +10pax.

-

10€

Totes les zones

Reservar grup
La primera funció inclourà un col·loqui post-funció
d'uns 30 min.
* 1 invitació pel professorat cada 20 alumnes de
pagament.
* Pagament 30 dies abans de la funció.
* Els centres amb 150 alumnes o més, hauran
d'abonar una paga i senyal.
* Despeses de distribució incloses en el preu.
Reservar grup

Dl
Durada
60 min.

Dt

Dc

11:00h

11:00h

HORARIS
Dj

Dv

11:00h

11:00h

Ds

Dg

Educació Infantil i Primària
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Durada
60 min.

Educació Infantil i Primària
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