Taller Escolar Intercultural

CANTEM

ÁFRICA!

CANTEM ÁFRICA!

OBJECTIUS:

Coneixeu Àfrica? Amb aquest taller ens
apropem al continent africà de la manera
més directa: CANTANT!

· Ubicar i experimentar vivencialment una
cultura a través de la música i el cant.

A través de la música, el cant i el
moviment, aprendrem cançons tradicionals
en Mandinka i hi incorporarem el català. A
més a més, descobrirem la Kora, un dels
instruments més sofisticats de l'Àfrica
Occidental.
Un espectacle del qual tots en formareu
part!

· Conèixer els valors i missatges que
guarden aquestes cançons mil·lenàries.
· Crear un espai de comunió a través del
cant i el moviment

Taller Escolar Intercultural

INTERCULTURALITAT DES DE LES
ESCOLES
Cantem Àfrica! ofereix una de les vies més
divertides per vivenciar la interculturalitat
de la societat actual.
A través de l'aprenentatge de cançons,
fomentem l'augment dels diferents tipus
d'atenció, la memòria i la concentració.
Treballem la socialització a través del ritme
el moviment i el cant.
És una activitat inclusiva, la qual
desenvolupa l'autoestima, la identitat i la
intel·ligènica interpersonal i intrapersonal
dels nens.

DESENVOLUPAMENT:
Aquest taller consta de dos blocs:
Introducció a les Músiques de Tradició Oral,
concretament a la música Mandé. Pràctica
d’algunes cançons.
Durant el primer bloc, ens ubicarem a nivell
històric, sociocultural i artístic, del
rcorregut de les Músiques de Tradició Oral a
l’Àfrica Occidental.
A continuació aprendrem les lletres
d’algunes cançons i el seu significat, per tot
seguit posar-nos a cantar tots junts.
Les cançons que es treballaran han estat
adaptades al cant coral, jugant amb
diferents veus i polifonies.

Contacte: info.momimaiga@gmail.com
Tèl: 695 53 90 12
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IMPARTIT PER:

ESPAI I NECESSITATS:
Sala aïllada, aula,
(Treballem en cercle)

o

EDATS: 3 - 5 anys //
12 - 18 anys

espai

exterior.

5 - 11 anys //

Mamadou Lamine Maiga: músic,
cantant i compositor senegalès
Núria Domènech: etnomusicòloga

DURADA: 60 minuts
PREU: 80€

Contacte: info.momimaiga@gmail.com
Tèl: 695 53 90 12

