APRÈN, PRACTICA, APLICA,
REFLEXIONA…
Compartim recursos, propostes,
activitats, eines, repertori... amb
l’enfocament pedagògic d’El Teler de
Música.
Aprenem a desenvolupar les
competències bàsiques teixint
seqüències didàctiques a partir de
repertori divers, amb la cançó, l’audició,
el moviment, el treball instrumental i el
treball per projectes.
Enguany amb un taller per treballar amb
gomes elàstiques (a càrrec de Violant
Olivares) i un taller per crear música
amb Garage Band (a càrrec d’Isidre
Vallès)

AMB UNA AULA VIRTUAL
(ENTORN MOODLE) PER
COMPARTIR TOTS ELS
MATERIALS

www.telermusica.com
Un projecte de

Amb la col·laboració de Xamfrà

CURS D’ESTIU 2018
EL TELER DE MÚSICA
Teixim competències
bàsiques amb la música

Propostes i recursos per a
infantil, primària i
secundària.
9, 10 i 11 de juliol de 2018
(de 9:30 a 14:30)
Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona

INSCRIPCIONS
PREUS REDUÏTS PER A
SUBSCRIPTORS/ES D’EL TELER DE
MÚSICA
www.telermusica.com

Del 21 de maig al 30 de juny a

Twitter: @telermusica
Facebook: El Teler de Música

www.telermusica.com
FORMACIÓ RECONEGUDA PEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

PROGRAMA DEL CURS
OBJECTIUS





Oferir eines i estratègies pràctiques
per al desenvolupament de les CB a
través d’activitats de música.
Presentar i compartir recursos,
materials i propostes didàctiques.
Generar debat i reflexió crítica sobre la
pròpia pràctica i les oportunitats
d'intervenció a l'aula.
Oferir recursos, estratègies i materials
per treballar en contextos de
diversitat, des d’una perspectiva
intercultural i inclusiva.

EQUIP FORMADOR

CONTINGUTS
Continguts comuns i tallers optatius perquè
puguis triar el teu itinerari formatiu.
1. Seqüències didàctiques per al
desenvolupament de les competències
bàsiques.
2. Propostes didàctiques a partir de la
cançó, el moviment, l’audició i el treball
instrumental (per a primària i
secundària).
3. Eines per treballar a l’aula de música:
 Gomes elàstiques
 Aplicacions informàtiques per crear
música
4. Orientacions per a la programació
competencial i el treball per projectes.
5. Sessió pràctica amb nens i nenes de
Xamfrà.

METODOLOGIA
Metodologia participativa, vivencial, flexible
i adaptada als diversos perfils professionals:
 Abordatge pràctic dels continguts
teòrics, a través d’exemples pràctics i
activitats participatives.
 Enfocament socioafectiu i perspectiva
inclusiva.
 Treball pràctic amb nens i nenes de
Xamfrà.

PREUS
Preu general: 85€
Preus subscriptors/es d’El Teler: 65€

DATES I HORARIS
Equip del Teler de Música:
 Mireia Besora
 Ester Bonal
 Marta Casas
Professorat convidat:
 Violant Olivares
 Isidre Vallès

10, 11 i 12 de juliol de 2017
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)

