Kiddymusics
nadons
Dels 4 als 11 mesos

Dóna-li el millor al teu nadó
Les trobades familiars amb activitats relacionades amb la música, com cantar al voltant d’un piano, són poc habituals. Avui dia,
els nens sovint experimenten la música de manera passiva a través de dispositius mòbils, els CD,s o la Tele. Però fer música és
una habilitat vital bàsica, igual que caminar o parlar. Encara que simplement escoltar música, tingui el seu lloc en l’educació
musical, no es suficient per l’aprenentatge com ho son les experiències musicals amb una participació activa. Quan un nen pot
aprendre comptant amb l’ajut i l’exemple dels familiars de la mateixa manera com aprenen un idioma, el seu potencial
d’aprenentatge no té límits.
En les teves sessions amb Kiddymusics exploraràs diverses maneres de fer música amb i per al teu nadó, donant-li el suport
que necessita per esdevenir el músic que ha nascut per ser.
Com pot ajudar la música
al meu bebè

Sabies que tots els nens neixen predisposats a jugar amb la música? Aquí tens mes informació sobre
com el teu fill pot beneficiar-se de viure la música des del principi.

Classes per Nadons

El teu nadó ja està a punt per fer una mica de música! Llegeix més sobre les classes de Kiddymusics,
especialment creades per pares i mares amb nadons de fins a 11 mesos.

Kiddymusics&Family

Les sessions de Kiddymusics&Familiy són ideals pel teu nadó! Als nadons els encanta l’ambient estimulant
creat quan un grup de nens, des de mesos fins als sis anys, i els seus adults s’ajunten per cantar, ballar,
escoltar o jugar.

Escoles Bressol o Centres
amb Kiddymusics

El teu bebè pot estar inscrit en una escola bressol o un centre on tinguin integrat en el seu projecte
curricular el programa Kiddymusics.

Classes de guitarra o piano
per als adults

Les Classes de Guitarra o Piano per a adults estan dissenyades per als pares de nens matriculats a
Kiddymusics. És la vostra oportunitat per aprendre a tocar cançons seleccionades de la nostra col·lecció
i delectar al teu nadó.

CLUB Kiddymusics

El CLUB Kiddymusics és el punt de trobada de tot els membres de la família Kiddymusics; Pares, Mares,
Petits, Educadors, Mestres i Certificats KDM, Escoles Vinculades.... Hi trobareu cançons, activitats, articles
d’interès, recomanacions, entrades pels espectacles i concerts de Kiddymusics.

Beneficis
Els nadons neixen musicals
Com a mare o pare, poses molta atenció a cada un dels moviment que fa el teu nadó. Has notat que els seus ulls s’il·luminen quan escolten
una cançó? Que comencen a fer amanyacs i moviments quan cantes una cançó de bressol? El més probable és que hagis vist indicis de
la música que porta a dins, ara tens la opció de fer-la sortir.
Quan cantes al cotxe o balles al menjador t’estàs posant de model a imitar pel teu nadó que està atent, escoltant i observant a mesura
que jugues amb la música. Amb Kiddymusics, pots aprendre un munt de maneres d’interactuar i relacionar-te musicalment amb el teu
nou nadó. El teu suport al seu desenvolupament en aquests primers anys es molt important.

Com saber que el teu nadó està preparat?
Atès que els nadons són éssers musicals fins i tot abans de néixer, mai és massa d’hora per començar a jugar amb la música. Donat que
els nadons comencen a sentir i respondre als sons dins de l’úter, la majoria, en néixer, tenen el sentit de l’oïda ben desenvolupat i per
tant, ja estan atents als sons musicals, especialment a la veu dels seus pares i mares quan canten! De la mateixa manera que el teu nadó
estarà preparat per aprendre idiomes, ho estarà també per aprendre música .
Poc després del naixement, el nadó pot plorar, riure, fer amanyacs o cridar d’emoció, la qual cosa ajuda a preparar-los per expressar-se
musicalment algun dia. També són receptius a la música. Els estudis demostren que els nadons perceben diferències en la sonoritat i la
melodia, responen als canvis de tempo i noten quan una cançó s’està acabant. Sovint es mouen quan la música comença o para i poden
mostrar una resposta de sobresalt quan la música s’acaba, fins i tot mentre dormen.

Kiddymusics t’ofereix tres opcions pels nens i nenes de 4 a 11 mesos:
· Poden assistir a les nostres classes Kiddymusics 4-11 amb activitats musicals específicament dissenyades per ajudar-te a connectar 		
		amb el teu nen o nena i col·laborar en el seu desenvolupament musical.
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· Poden assistir a les nostres sessions ‘Kiddymusics&Family’ on es trobaran amb nens i nenes de diferents edats, des de mesos fins 		
		als 6 anys.
· Poden estar inscrits en una escola bressol o un centre d’ educació infantil on tinguin integrat en el seu projecte curricular el programa
		Kiddymusics.
Ja esteu a punt per fer música! Fes clic al nostre localitzador per trobar una classe o un taller a la teva àrea i deixa’ns el teu correu electrònic
perquè puguem contactar amb tu.

Classes per a Nadons – Kiddymusics 4-11
Un bebè que sent i es mou ja està equipat amb els mitjans i el potencial per fer música. Probablement has notat com respon quan sona
una cançó al cotxe o l’hi cantes una cançó per calmar-lo. El desenvolupament de la musicalitat natural del teu nadó obrirà la porta a un
món de possibilitats, no només per l’aprenentatge de la música, sinó per a tot tipus d’aprenentatge. Els primers mesos són tan importants per
a aquest procés, que hem dissenyat aquesta classe especial per a ajudar-te en cada pas del camí.
Kiddymusics 4-11 es una classe per a famílies amb nadons dels 4 als 11 mesos d’edat. En sessions de 45 minuts setmanals, les activitats
estan dissenyades específicament per ensenyar-te com col·laborar en el desenvolupament musical en la infància i com connectar amb el
teu nadó a través de la música utilitzant mètodes com “la descoberta del cos” , “el despertar dels sentits”, “ l’experimentació sonora”, etc.
Deixa que el teu nadó comenci a divertir-se! Fes clic al nostre localitzador per trobar una classe o un taller a la teva àrea i deixa’ns el teu
correu electrònic perquè puguem contactar amb tu.

Kiddymusics&Family
Una experiència compartida
La musicalitat del teu nadó està esperant a ‘florir’ i ara és el moment de donar-li l’afecte que necessita. Les nostres sessions de Kiddymusics&Family fa que sigui fàcil i divertit! El segell distintiu del nostre programa. Aquestes sessions dóna’n als nens des de mesos i fins als 6
anys d’edat l’ambient que necessiten per créixer i desenvolupar-se en interactuar socialment i musicalment amb altres nens de diferents
edats. Donat que els nadons passen la major part del seu temps escoltant i observant, aquesta és la millor manera d’introduir-los a la
alegria de fer música. Per ajudar-te a treure el màxim profit d’aquestes sessions, rebràs la nostra “Guia pel Kiddymusics&Family” amb
música i altres materials d’educació per a pares i mares.

Per que diverses edats?
Investigadors en el desenvolupament infantil han determinat que ajuntar nens de diferents edats fomenta un estil natural d’aprenentatge
similar a com aprenen els nadons en un ambient familiar. Els nens, fins i tot nadons, són estimulats per la interacció amb companys
de diferents edats: els nens mes petits observen i imiten els grans, els grans guien els més joves i els adults estan feliços perquè estan
compartint la sessió amb els seus fills. El teu nadó es limitarà al seu propi nivell, vocalitzant, movent-se, escoltant, observant i iniciant
l’exploració d’instruments musicals. Qualsevol o tots els responsables; pares, mares, avis, mainaderes, pot venir a compartir l’experiència.
Tota la família és benvinguda !
Vine a una sessió de Kiddymusics&Family. Fes clic al nostre localitzador per trobar una classe o un taller a la teva àrea i deixa’ns el teu
correu electrònic perquè puguem contactar amb tu.

Escoles Bressol i Centres d’educació
Imagina’t una Escola Bressol o un Centre d’educació on la música formi part del dia a dia. Els mestres condueixen les activitats musicals
i vosaltres, els pares, sabeu les mateixes cançons i podeu cantar a casa amb el vostre nadó. També podeu compartir aquells esdeveniments especials de música a l’escola. Només cal pensar en el vincle que això pot crear entre vosaltres, el vostre fill o filla i tota la comunitat escolar! Això és el que fa Kiddymusics.
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Es tracta d’unes activitats elaborades amb cançons, ritmes, sessions d’improvisació instrumental o activitats amb moviments. La nostra
classe setmanal a l’escola consisteix en sessions de 30 a 45 minuts implementades per l’especialista de Kiddymusics en col·laboració
amb els mestres de l’escola. La combinació i tipus d’activitats estan basades en la investigació perquè ajudin al desenvolupament de les
competències dels nens en tonalitat i ritme.
Els mestres segueixen durant les sessions setmanals, adaptant les activitats al seu pla d’estudis i fent servir la música de suport per l’aprenentatge i desenvolupament dels infants en moltes àrees. Quans els nens arriben a casa, “porten la música”, de manera que vosaltres, amb el
vostre fill o filla, podeu compartir les cançons i activitats apreses a l’escola i aprofundir aquestes experiències a casa. No només el teu fill
desitja la repetició. A vosaltres us agradarà saber el que el vostres fills estan aprenent a l’escola i unir-vos a la diversió!
Sabies que pots col·laborar a portar els programes de Kiddymusics a la guarderia del teu nadó? Poseu-vos en contacte amb nosaltres si
voleu saber com fer-ho, o visiteu el Localitzador per a trobar una escola que ofereixi el nostre programa a prop vostre.

Classes de Guitarra o Piano
Classe de guitarra o piano per als adults
Imaginat l’alegria de tocar pels teus fills mentre canten, ballen o riuen. Les nostres classes de guitarra o piano per adults van ser dissenyades
pels pares o els responsables dels nens inscrits a Kiddymusics. En aquestes classes de 60 minuts podràs aprendre a tocar les cançons,
seleccionades de la col·lecció de cançons actuals, per fer encara més maca l’activitat musical a casa. Aquestes classes s’adapten tant als
principiants que mai han tocat una guitarra o un piano com als que ja ténen una certa habilitat. En poc temps estaràs tocant les cançons
de Kiddymusics!
No pots arribar a la sessió de Kiddymusics del teu fill o filla? Aquesta classe de guitarra o piano per adults et proporciona una oportunitat de
fer música amb els teu fills a casa. Desenvolupa les teves habilitats d’una manera relaxada i adaptada al teu nivell i gaudeix d’una nit de
festa amb altres pares. Els participants reben un llibre de treball. Si vols aprendre a tocar les cançons de Kiddymusics que agraden als
teus fills, aquesta és la teva classe.
Fes clic al nostre localitzador per trobar una classe o un taller a la teva àrea i deixa’ns el teu correu electrònic perquè puguem contactar
amb tu.
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