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GRUPS
La nostra escola té tres grups d´alumnes
distribuïts per edats:
COR MESTRAL. Per a un grup com a màxim de
vint alumnes, des dels 4 anys fins a 1r de
primària.
COR GARBÍ. Per a un grup com a màxim de
trenta alumnes, des de 2n fins a 6è de primària.
COR TRAMUNTANA. Per a un grup com a màxim
de vint-i-cinc alumnes, a partir de l’ESO.

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.
Cal destacar com a objectiu de l’Escola l’ús del
valencià i la promoció de la música valenciana; el
seu repertori inclou peces populars i d’autor,
sempre per a veus blanques.
Amb aquests objectius es va crear 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,
a càrrec d’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.

ASSAIGS
Tots els assaigs es fan a l’Auditori Joan Plaça del
Jardí Botànic (Carrer de Quart, 80, de València),
cada dilluns, des del 19 d'octubre de 2020 fins al
14 de juny de 2021, excepte festius escolars, amb
l’horari següent:
Hora
17:45/18:30
18:40/19:25
19:35/20:30

Activitat
Assaig Cor Mestral
Assaig Cor Garbí
Assaig Cor Tramuntana

trimestres. Es girarà un rebut per la quota corresponent, a l ‘inici de cada trimestre (octubre-desembre
2020, gener-març i abril- juny de 2021).
· 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 €
PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020/21
CORS MESTRAL, GARBÍ I TRAMUNTANA
El procés de preinscripció del curs 2020-21 per
als cors Mestral (des dels 4 anys fins a 1r de
Primària), Garbí i Tramuntana (a partir de 2n de
Primària) començarà a partir del 28/09/20,
romandrà obert fins que s'ocupen totes les
places i l’ordre de preinscripció serà per ordre
d’arribada dels formularis.
Formulari de preinscripció

Les classes de lectura musical es realitzaran mitjançant
la plataforma CLASSROOM de Google cada dimecres
des del 21 d’octubre de 2020 fins al 14 de juny de 2021,
excepte festius escolars, en el següent horari:
Hora
18:00/18:45
18:45/19:30

Activitat
Lectura Musical Cor Garbí
Lectura Musical Cor Tramuntana

QUOTA
L’activitat que està programada perquè els alumnes
hi assistisquen durant tot el curs, dura tres

AVÍS IMPORTANT:
En cas que la pandèmia del COVID-19 impedisca
les sessions presencials de l’Escola Coral la
Nau, la formació continuarà amb caràcter
virtual, fins que la situació ho permeta.
Accés a les Condicions Legals i Política de Privacitat.
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