
 

Si tens entre 3 i 
7 anyets, vine al 
CIM  a Estudiar  
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Fasolet és un projecte que utilitza la metodologia de l’ Institut d’ Educació Musical Emilio 

Molina, fonamentada en l’ educació experimental, en la improvisació creativa mitjançant la 

utilització d’instruments musicals de percussió, teclats i cant a més d l’ expressió corporal.         

L’ objectiu és desenvolupar les capacitats d’ atenció, concentració, percepció, lògica i memòria 

realitzant activitats i experiències sensoriomotrius a partir de la música. Al mateix temps, les classes 

grupals faciliten la interrelació amb altres xiquets/es i per tant la integració social des de menuts. 

Fasolet proporciona als menuts sentit musical, però a més incrementa la seua creativitat i el 

desenvolupament de l’ expressió corporal. Eixa educació auditiva facilita també el sentit de    

 l’harmonia i el ritme, la comprensió intel·lectual i la capacitat lectora, es a dir, la intel·ligència. 

Aprenentatge i diversió, cantar, jugar i créixer amb la música... no sona bé? 

 

Objectius: 

• Compartir vivències musicals en grup. 

• Relacionar la frase verbal amb el ritme musical. 

• Desenvolupar el sentit musical, la creativitat i l’expressió corporal. 

• Utilitzar cançons populars  com referents culturals per a treballar la memòria i la 

improvització. 

• Desenvolupar l’oida interna. 

• Desenvolupar el Pensament Musical 

 

Si estàs interessat/interessada en gaudir d’aquesta experiència,  passa’t per l’Escola de 

Música Hipòlit Martinez del CIM de Benimaclet on et donarem tota la informació que 

desitges. 

C/ Músic Hipòlit Martínez nº 3. C.P 66020. València 

Tlf: 96 369 17 03. Correu Electrònic: escola@cimbenimaclet.com 

JORNADA DE PORTES OBERTES DE FASOLET DIJOUS 16 DE JUNY A LES 17:00 . 

CARRER MÚSIC HIPÒLIT MARTINEZ Nº 3. US ESPEREM!!! 
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