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ACTUALITAT

LUDOTECA DE VILA SECA

La Ludoteca de Vila-seca aposta pels
beneficis de laprenenatge musical
Des d’aquest curs s’ofereix als usuaris del centre la possibilitat de participar en un taller de música dirigit per la pedagoga musical Anna Sorlí
C.Serret
La Ludoteca Tbt Joc de Vila-seca
incoropra. des d’aquest curs, un
nou taller especialitzat Es trac
ta de l’Aula de música, un taller
adreçat a nens i nenes d’l a 4
anys pensat perquè els infants
entrin, de manera lúdica i dirigi
da, en l’aprenentatge musical.
La persona que està al capda
vant de l’activitat és Anna Sorlí
Aguilar, saxofonista, pedagoga i
psicòloga educativa, que ha creat
i desenvolupat la pedagogia mu
sical MardeMúsica.
MardeMúsica, detalla la seva
creadora, es defineix per ser una
pedagogia musical activa, creati
va i natural: «és activa perquè els
infants són actius, i penso que
necessiten d’un entorn dinàmic
perquè l’aprenentatge sigui més
viable; també és creativa, perquè
els nens i nenes puguin apor
tar tot el que tenen, i finalment
és natural, perquè el que faig és
adaptar les rutines a les etapes
maduratives».
MardeMúsica també és sin
gular pel fet de ser una educació
musical estructurada. «En ser
pedagoga i psicòloga educativa
especialitzada en l’etapa de zero
a sis anys, puc ajustar els con
tinguts al període evolutiu dels
nens», assenyala l’Anna.

Emes per ala família
Per a la pedagoga musical, tam
bé és clau la incorporació de la
família en l’aprenentatge, en la
mesura que, explica, els pot do
nar eines per a una criança més
reflexiva i conscient. És per això
que a les sessions de la Ludoteca
els pares i mares acompanyen els
fills en l’experiència de la desco
berta musicaL
Resulta xocant, assenyala
l’Anna, que havent tants estudis
i investigacions sobre els bene
ficis de l’educació musical en els
infants, la música no sigui prioritària en l’educació infantil: «les
últimes investigacions mostren
que oferir un entorn musical
ment ric al llarg de la primera
infància, dels zero als sis anys,
fa que els nens facin un canvi
neuronal. que les connexions
siguin més fortes. També s'ha
vist que, perquè aquests canvis
siguin permanents i positius,
cal almenys una hora d’educació
emocional estructurada».
Un altre dels beneficis de
l’educarió musicaL afegeix la
creadora de la pedagogia Mar
deMúsica, és que la música es
devé també una bona eina per
a despertar els sentits, quelcom
molt necessari per al procés

■ La incorporació de la
família en l’aprenentatge
els pot donar eines per
ala criança

■ La Ludoteca Tot Joc
ofereix també tallers
d’Anglès, de Lectura i de
Psicomotricitat

d’aprenentatge: «si considerem
que l’aprenentatge és un procés
a través del qual l’individu pren
consciència del món exterior a
través del seu cos, és necessari
que treballem aquest cos».

L’Aula de música és una no
vetat d’aquest any, que se suma
a l’oferta de tallers que ja existia
a la Ludoteca: Psicomotricitat i
musicoteràpia. Táller d’anglès i
Táller de lectura.

«Aquest nou taller ve d’una in
quietud de fa temps, ens va sem
blar molt interessant i ha tingut
una gran acollida, ja que s’han
format tres grups de nou nens
cadascun», explica Francisco Ja
vier Almazán, regidor de Joven
tut i Esport de l’Ajuntament de
Vila-seca. Almazán afegeix que
des del primer moment han tre
ballat amb la possibilitat d’oferir
tallers als usuaris del centre, per

tal que la seva estada incorpori
l’aprenentatge lúdic.
L’entrada a la Ludoteca Totjoc
és gratuïta, però els tallers tenen
un cost, que és de 75€ trimestrals
per al Táller de música, 54€ anu
als per al d’Anglès, 30€ anuals
per al de Lectura i 756 anuals
per al taller de Psicomotricitat
i musicoteràpia. Des que es va
traslladar al Centre Cívic i Cul
tural el Colomí, la Ludoteca de

Vila-seca rep una mitjana de cin
quanta usuaris diaris. Aquest és
és un servei obert a tots els nens
i nenes del municipi entre els o i
els 10 anys, i està obert de dilluns
a divendres de i630h a igh. Els
infants hi poden entrar acom
panyats dels seus responsables
adults, amb la voluntat que par
ticipin activament del joc, ja sigui
en els racons de joc lliure o en les
activitats tutelades.

