Alquímia Musical

Sons per a nadons
Taller sensorial de massatge sonor

Sons per nadons és un taller de massatge sonor dedicat als nadons.
El massatge sonor relaxa profundament i produeix un meravellosa vivència de calma i
quietud. Es realitza fonamentalment amb bols tibetans, i també intervenen d’altres
instruments com el didgeridoo, les tinghes, el monoacord i la veu. Tots aquests
instruments tenen en comú la seva riquesa harmònica, un dels factors essencials en els
beneficis que ens aporta el so. A les sessions també incorporem la música en directe
del piano.
Adreçat a
Nadons (0-3 anys) pares i mares. Grup màxim de 12 infants.

Xevi Compte, pianista i musicoterapeuta aplica aquest sistema des de fa 10 anys en les
seves sessions de musicoteràpia i sonoteràpia a diferents Escoles d’Educació Especial.

Amb el conte sonor Els Sons de l’Univers vam voler mostrar els bols tibetans i d’altres
instruments ètnics al públic familiar a través d’un conte. Ara, amb aquests Sons per a
nadons, volem que els més menuts puguin gaudir del massatge sonor, d’una vivència
de benestar i pau. I que la puguin compartir amb la família en un ambient relaxat,
íntim i serè.

Objectius


Gaudir d’una vivència de calma, pau i quietud.



Compartir una experiència de benestar i proximitat.



Nodrir el vincle entre el nadó i el pare i la mare.



Establir una comunicació sensorial íntima amb el bebè.



Fomentar la comunicació no verbal i l’escolta.



Reforçar l’estimulació sensorial auditiva.



Conèixer els beneficis del massatge sonor.

Durada del taller

60‘

Nombre de participants

12 infants (màxim)

Necessitats tècniques

un espai còmode i un endoll.

Material

Nosaltres portem tot el necessari (catifes,
mantetes, estoretes...)

Alquímia Musical
Xevi Compte, compositor, pianista i musicoterapeuta
Enri Pérez, cantant, contacontes, formadora en habilitats socioemocionals i
comunicatives.
Contacte

Alquímia Musical
T. 670 214 224 / 667 51 50 85
alquimiamusical9@gmail.com
www.alquimiamusical.cat

