
Hola famílies, com va?  

Nosaltres venim carregades de propostes… i és que en els propers mesos 

arriben moltes dates assenyalades que, tant per als infants com per a 

nosaltres, són molt importants i no volem que la Covid ens ho espatlli. 

Veureu, som conscients que encara falta una mica... però ben aviat ens 

plantarem al Nadal i hem pensat en un regal fantàstic per als més petits de la llar: la capsa 

de la música. A Valonsadero tenim una capsa plena d’il·lustracions que representen les 

cançons que cantem i ballem i pensem que, ara que hem de passar més estones que mai a 

casa, perquè no gaudir de cadascun d’aquests moments al màxim. Les famílies que tingueu 

ganes de poder tenir una capsa de la música, caldrà que ens ho feu saber per tal de fer-vos 

arribar el material. Nosaltres us fem la proposta que tenim a la llar d’infants, però si en teniu 

ganes i us ve de gust, també la podeu fer a la vostra manera. La idea és que puguin tenir un 

cançoner físic a casa com el de l’escola, amb el qual puguin triar i fer-vos saber quina cançó els 

ve de gust escoltar i/o cantar. 

De fet, abans de Nadal també ve una data molt important per a nosaltres: Santa Cecília, 

patrona dels músics, el 22 de novembre. I ens encantaria aprofitar aquest centre d’interès per 

acostar la música de Valonsadero a les vostres llars amb uns senzills tallers de guitarra per 

acompanyar les cançonetes de la capsa de la música que podeu regalar per Nadal. És clar que 

les cançons les podeu tocar amb qualsevol instrument, però el taller estarà enfocat a la 

guitarra, ja que és l’instrument que més sona a Valonsadero i és ben motivadora per als 

infants. No us preocupeu perquè la idea és treure el màxim de suc als tres acords màgics que 

ens permeten tocar qualsevol de les cançons que ens acompanyen en el nostre dia a dia... Us 

animeu?  

 

 M’apunto al taller de la CAPSA DE MÚSICA (10 de novembre a les 17.30) 

  

 M’apunto al taller de GUITARREO (17 de novembre a les 17.30) 

 

*IMPORTANT! Ambdós tallers es faran per ZOOM. Cal que us apunteu als tallers si hi assistireu, 

retornant-nos aquest correu emplenat. En funció de les persones que us apunteu al guitarreo, 

potser farem dos grups en sessions diferents. Vinga, som-hi!  

 

 

 


