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Inscripcions del 2 al 30 de juny a 
www.telermusica.com  

 
 
 

FORMACIÓ RECONEGUDA PEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT  

7, 8 i 9 de juliol 

Xamfrà,	c/	Tàpies,	9	-	Barcelona	

VINE A APRENDRE A TEIXIR 
AMB LA MÚSICA I FES-TE 

UN VESTIT A MIDA! 

CURS D’ESTIU 2014 

D’EL TELER DE 
MÚSICA 

 

 

Amb la col·laboració de Xamfrà 

 

Twitter: @telermusica 
Facebook: El Teler de Música 

Una formació per a tots els i les 
professionals que treballeu amb 

la música: docents de tots els 
cicles, professorat d’escoles de 

música, educadors/es... 

A partir de la metodologia i les 
propostes didàctiques del Teler 

de Música. 

Amb un taller pràctic amb nens i 
nenes de Xamfrà. 

Surt amb noves propostes i eines 
per preparar la  programació per 

al curs vinent!  

Eines i recursos per treballar a 
l’aula i per fer una programació 

a mida 



 

OBJECTIUS 

 

� Oferir eines i estratègies 

pràctiques per al treball a l’aula 

i per a la programació didàctica.  

� Presentar i compartir recursos, 

materials i propostes 

didàctiques. 

� Generar debat i reflexió crítica 

sobre la pròpia pràctica. 

 

 

FORMADORES 
 

(Equip del Teler de Música) 

� Mireia Besora 

� Albada Blay 

� Ester Bonal 

� Marta Casas 

 

 

PROGRAMA DEL CURS 

METODOLOGIA 

Participativa, vivencial, flexible i  

adaptada als diversos perfils 

professionals. Enguany, amb un taller 

pràctic  amb nens i nenes de Xamfrà. 

 

 

CONTINGUTS 

 

1. EL FIL 

Criteris i estratègies per a una bona tria 

dels recursos musicals. 

 

2. EL TALLER 

Reflexió sobre la pròpia acció docent i 

sobre les oportunitats d’acció a l’aula. 

 

3. TEIXINT 

Anàlisi i elaboració d’una seqüència 

didàctica (treball pràctic en petits 

grups i taller amb un grup de nens i 

nenes). 

 

4. EL TEIXIT 

Elaboració de la programació de 

música. 

5. ESTIRANT EL FIL 

Possibilitats per continuar treballant 

(col·laboració amb altres àrees, 

elaboració de projectes…) 

 

 

PREUS 

Subscriptors/es: 60€ 

No subscriptors/es: 80€ 

(si encara no t’has subscrit, pot ser un bon 

moment per fer-ho, no creus?) 

DATES I HORARIS 

7, 8 i 9 de juliol, de 9:30h a 14:30h 

LLOC 

Xamfrà. C/ Tàpies, 9.  Barcelona  

(al costat del cafè del Conservatori del 

Liceu) 

Metro Paral·lel (L2, L3) 


