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La cançó és l’element bàsic per a estructurar un bon
ensenyament musical, és un excel·lent mitjà d’expressió
espontània i constitueix un element important de la formació humana.
Tots els xiquets i xiquetes tenen capacitat per a cantar.
Cantar és una activitat natural, juntament amb el moviment
i la paraula. Per tant, cantar hauria d’esdevenir un fet quotidià i habitual. La cançó desenvolupa la percepció auditiva i
les experiències emocionals, físiques i mentals, sempre
que estiga ben dirigida. Amb tot això, el fet coral, el treball
en equip, desperta el sentiment de solidaritat: escoltar,
veure i viure des del conjunt.
Amb aquests objectius creem l’Escola Coral La Nau, en la
qual volem fer cantar els xiquets i les xiquetes. A més, a la
nostra Escola el joc és present en cada moment: hi ha jocs
cantats i ballats, hi ha històries musicades, hi ha danses

cantades que ens ajuden a conèixer els nostres companys...
A poc a poc ens endinsarem en la formació del cor: el cos i
la postura, la veu com a instrument indestriable de la nostra
persona, les paraules que ens conten històries en la nostra
llengua i en d’altres, el llenguatge musical i la col·lectivitat
seran els objectius musicals que s’hi tractaran.
Així mateix, a partir dels sis anys (cors Garbí i Tramuntana) reben formació de llenguatge musical (impartida per
Inmaculada Mirapeix), com a eina complementària per a
una millor comprensió del fet musical. Volem que els
xiquets i les xiquetes compartisquen un mateix llenguatge
a l’hora de cantar i que aquest siga un tret característic de
la nostra Escola Coral. Aquesta activitat en el Cor Tramuntana es complementa amb classes de tècnica vocal que,
per traure’n més profit, estan organitzades en grups
reduïts per torns.

GRUPS
La nostra escola té tres grups de xiquets i xiquetes:
COR MESTRAL: Per a un grup com a màxim de vint
xiquets i xiquetes, des dels 4 anys fins a 1r de primària.
COR GARBÍ: Per a un grup com a màxim de quaranta
xiquets i xiquetes, des de 2n fins a 6è de primària.
COR TRAMUNTANA: Per a un grup com a màxim de
quaranta xiquets i xiquetes, a partir de l’ESO.

ASSAIGS
Els assajos es fan al Col·legi Major Rector Peset (plaça
del Forn de Sant Nicolau, 4. 46001 València;
www.uv.es/cmrpeset), cada dilluns, 1 d'octubre de 2018
fins al 17 de juny de 2019, excepte festius escolars, amb
l’horari següent:
Hora
17:45-18:30

18:30-19:15

Activitat

Lloc

Assaig Cor Mestral

Sala de la Muralla

Lectura Cor Garbí (I)

Sala de Seminaris

Assaig Cor Garbí

Sala de la Muralla

Lectura Cor Tramuntana Sala de Seminaris
19:15-20:00

Lectura Cor Garbí (II)

Sala de Seminaris

19:15-20:30

Assaig Cor Tramuntana Sala de la Muralla

PREUS
• Fills dels membres de la Universitat de València i
membres del col·lectiu Alumni UV:
Cor Mestral, 60 €
Cors Garbí i Tramuntana, 80 €
• Públic en general:
Cor Mestral, 72 €
Cors Garbí i Tramuntana, 92 €
L’activitat està programada per al curs 2018-2019, per
tant consta de tres trimestres: d’octubre a desembre de

2018, de gener a març i d’abril a juny de 2019. Els preus
detallats també són trimestrals.

INSCRIPCIÓ
El procés de preinscripció del curs 2018-2019 comença
a partir de les 9 hores del dia 13 de juny i acaba a les 14
hores del dia 25 de juny de 2018. Per a preinscriure-s’hi,
cal emplenar el formulari de preinscripció de la nostra
pàgina web (www.fundaciouv.es/aam) o acudir a l’oficina de l’Àrea d’Activitats Musicals (c/ Amadeu de Savoia,
4-4a planta. 46010 València), de dilluns a divendres, de
9 a 14 h.
El procés d’adjudicació de les places es fa per ordre
alfabètic (de les tres primeres lletres del primer cognom i
de les dos primeres lletres del nom del xiquet/a tal i com
figura al llibre de família), començant enguany per la
lletra J, segons el resultat del sorteig (Resolució del 23
de maig de 2018 del vicepresident executiu de la Fundació General de la Universitat de València).
A partir del 27 de juny de 2018 s’enviarà, per correu
electrònic, a cadascuna de les persones sol·licitants el
resultat de l’adjudicació de la plaça que pertoque a la
persona preinscrita. La llista d’espera resultant es mantindrà vigent fins al dia 1 d’abril de 2019, per si hi haguera
alguna baixa. Per a cursos vinents, caldrà tornar a fer la
preinscripció.
El termini de preinscripció per al grup o per als grups en
què queden places vacants estarà obert fins que s’ocupen totes les places.

MATRÍCULA
El procés de matrícula per a les places adjudicades es
durà a terme del 28 de juny al 6 de juliol de 2018, de 9 a
14 hores, a l’oficina de l’Àrea (c/ Amadeu de Savoia, 4 4a planta. 46010 València).
Les places que no es confirmen amb la documentació
requerida, dins del termini i normes corresponents,
passaran automàticament a les persones de la llista
d’espera.
Link a la preinscripció: http://go.uv.es/vj2hzmH

