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PROJECTE SOM SO
Escola bressol municipal El Rial

El passat 24 de novembre de 2018 el CESC va assistir, convidat per l'equip educatiu de
l'Escola bressol El Rial, a la presentació de "Som So", un projecte didàctic innovador
per incorporar la música en el procés d'aprenentatge de la primera infància.
"Som so" ens va sorprendre i interessar, no només per la seva faceta innovadora, sinó
perquè és un projecte creatiu i engrescador i, sobretot, perquè fa partícip i integra
tota la comunitat educativa de l'escola El Rial: infants, especialista, educadores i
famílies.
Amb la intenció que es conegui més enllà de l'àmbit purament educatiu, hem cregut
convenient fer-ne difusió en aquest número del nostre fulletó Vall-Alta.

PROJECTE SOM SO – Escola Bressol El Rial
El passat 24 de novembre vam presentar a la sala polivalent del municipi el documental
del projecte SOM SO. Un projecte d’educació musical a la primeta etapa educativa que
s’està duent a terme a l’Escola Bressol El Rial de Sant Cebrià de Vallalta.
SOM SO neix des de la inquietud de l’equip de l’Escola que, juntament amb Musicop.SCL,
treballem des del curs 2017-2018 amb la voluntat de promoure en la infància la cultura
musical en l’àmbit educatiu.

Aprenem música com aprenem a parlar i després ja hi haurà la possibilitat de llegir i
escriure, si és la intenció, fent solfeig.
Des de l’escola oferim un entorn ric i variat d’estímuls sonors, acompanyat de la creació
musical en viu de l’especialista i de les educadores dins la sessió, perquè l’infant pugui
absorbir tot aquest vocabulari de sons i, després, començar a comunicar-se de manera
espontània des del seu propi desig d’existir, de relacionar-se i de dialogar amb ell mateix,
l’entorn i els altres.

El principal objectiu és integrar l’expressió musical en la quotidianitat dels infants a
l’escola amb una mirada sistèmica. Per aquest motiu SOM SO s’obre a tota la comunitat
educativa amb tallers adreçats a les famílies i a les educadores i ens agradaria encara més
obrir-lo al municipi.
El dia de la presentació es va poder visionar el documental que recull l’experiència del
primer curs i, després, es va fer una taula rodona. Hi eren l’alcaldessa, la direcció, una
mestra, l’especialista de música i una família. Tots ells van explicar el projecte i van
aportar la seva pròpia vivència.
Per a l’Escola El Rial innovar en el coneixement pedagògic és un valor essencial per
promoure una educació de qualitat al municipi, per tal que els infants de Sant Cebrià
tinguin una igualtat d’oportunitats, unes bases riques, sòlides i sanes per al seu
desenvolupament futur.
El projecte ofereix una mirada innovadora de l’educació musical i entén la persona com
un ésser que, des que neix, té la necessitat i la capacitat d’expressar-se i de crear també
des del llenguatge musical.

El projecte inclou tallers en família i també tallers amb l’equip educatiu perquè, des de la
pròpia vivència, puguin, no només comprendre aquest enfocament, sinó també
incorporar els beneficis de la pròpia expressivitat i adquirir recursos en les seves trobades
amb l’infant.
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