Extraescolar de Percussió
L'activitat que farem a Percussió tractarà d'engrescar, divertir i fer
sentir la música a través de la percussió fent experimentació,
interpretació, ball i jocs en grup.
Ens adaptarem a les inquietuds dels infants respecte a la percussió
partint de les seves propostes i inquietuds musicals. Per tant el
contingut i l'evolució dependrà dels mateixos alumnes, el seu nivell,
edat, i evolució, i la dinàmica general del grup. Donada la dificultat
de treballar un intrument musical, potser des de zero, amb tant
volum, i amb un grup nombrós i divers d'infants, intentarem disposar
d'un espai ampli per poder moure'ns i tocar còmodament.
Tot i això intentarem treballar, de mica en mica: la pulsació, la
relació entre ritme i ball, la memorització de ritmes, la tímbrica, els
diferents materials, l'interpretació en grup, la polirítmia, la postura
corporal i la improvització. Per fer-ho, utilitzarem les audicions
musicals, jocs, exercicis mecànics rutinaris, cançons de diferents
origens culturals i balls (entenent el ball com una expressió lliure del
cos en relació a una música, lliure de pasos o coreografies).
Treballarem amb diferents intruments no melòdics que ens anirem
intercanviant: caixes, timbales de diferent diàmetres, bidons,
congues, bongos, djembes, esquelles, "shakers", plats i de fet tot
allò que pugui ser percutit i que soni, i ens suggereixi una certa
musicalitat, amb les mans o amb baquetes.
Al començament dels curs potenciarem la lliure expressió i la
creativitat indivudual a través dels instruments de percussió, i més
endavant, i en funció de com evolucioni el grup, així com dels seus
gustos, intentarem interpretar peces més complexes tots junts, així
com barrejar diferents ritmes, i composar, les nostres pròpies peces.
Inicialment es proporcionaran instruments suficients per a tots els
alumnes. Més endavant parlarem de si cal o no que les famílies
adquireixin instruments de percussió.
No tots els instruments seran iguals, la qual cosa és un avantatge
alhora de composar per un grup nombrós. És convenient i
interessant que els alumnes que disposin d'un instrument de
percussió el portin (si pot ser que no sigui de joguina, i
preferiblement de pell: djembes, darboukas, bongos...).

També disfrutarem d'algunes visites d'altres percussionistes, amb
diferents instruments i mètodes que ens faran audicions i
ensenyaran ritmes i jocs nous.
Les sessions setmanals constaran de:
-presentació i treball de grup.
-experimentació individual amb diversos instruments de percussió
de pell,fusta,ferro,plàstic...i els seus timbres diferents.
-senzibilització musical / ball.
-interpretació en grup.
-relaxació.
-endreçar els instruments al seu lloc.
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