LET'S FIND YOUR OWN VOICE!
L'objectiu principal del "Let's Sing!" és que el vostre/a fill/a
descobreixi, entengui i potenciï el seu propi instrument: la veu.
Perdre la por i agumentar la Confiança alhora de parlar, cantar o
intepretar ajuda als nens a expressar-se amb més llibertat i a
Comunicar-se amb facilitat.

Let's Sing!

A través d'escalfaments vocals en forma de jocs i cançons
temàtiques, els infants aprenen a utilitzar la veu de forma
correcte i segura. S'introdueixen conceptes bàsics de llenguatge i
habilitats musicals i es treballa la dicció i la projecció de la veu
tant parlada com cantada.
A més, es duen a terme exercicis específics per tal de
desenvolupar la veu d'una manera sana, equilibrada i apropiada
per a la seva edat, buscant implantar una base ferma que
fomenti un futur vocal saludable.
L'acte de cantar i utilitzar la veu com a mitjà d'expressió, ajuda als
nens i nenes a desenvolupar la intel·ligència, la creativitat, la
imaginació i la sensibilitat artística; a més de contribuir en
augmentar la seva capacitat de Concentració i reforçar la
memòria. Millora les seves capacitats tant vocals com auditives, i
els converteix en éssers sociables i comunicatius.
En definitiva, ser conscients de la seva pròpia veu els ajuda a la
descoberta individual i a créixer com a éssers únics i irrepetibles.
Let's Sing in English!
En aquesta part de la sessió, a través de jocs que estimulen les
habilitats comunicatives dels infants i amb el treball de cançons
relacionades directament amb les unitats didàctiques que es
presenten cada trimestre, volem que els infants integrin l'anglès
d'una manera natural i espontània.
Els nens i nenes tindran l'oportunitat de poder aprendre formes
d'expressar-se i comunicar-se en anglès a través d'estructures
lingüístiques, de més o menys dificultat segons la unitat, i ampliar
el seu vocabulari. Aprendran a presentar-se, a expressar
emocions, a formular preguntes i respostes tot interactuant amb
els companys, entre molts altres.
A més a més, el fet de cantar cançons en anglès afavorirà la
integració, entesa, dicció, articulació i pronunciació del vocabulari
i les lletres.

Let's Sing!

