APRÈN, PRACTICA, APLICA I
REFLEXIONA
ITINERARI A - Tallers pràctics per
aprendre nous recursos i eines per
treballar a l’aula: tastet de guitarra,
BasketBeat, Gloses, editor d’àudios,
arranjaments amb MuseScore, ús de
Playlists i música en streaming...
Performance participativa

CURS D’ESTIU 2015
Tria el teu propi itinerari
formatiu i surt amb noves
idees, propostes i eines per
aplicar al dia a dia!

EL TELER DE MÚSICA

Tria els tallers i fes el teu propi
itinerari formatiu:
www.telermusica.com
Un projecte de

ITINERARI A
Aprenem, practiquem

ITINERARI B
Apliquem, reflexionem
ITINERARI B – Educació musical a la
teva mida, amb la metodologia d’El Teler:
propostes didàctiques per a totes les
edats, direcció coral, elaboració de
seqüències didàctiques, treball per
projectes... Amb tallers pràctics amb
nens i nenes de Xamfrà.
PREUS REDUÏTS:
SUBSCRIPTORS/ES D’EL TELER DE
MÚSICA
www.telermusica.com

ITINERARI MIXT
Amb la col·laboració de Xamfrà

6, 7 i 8 de juliol
(de 9:30 a 14:30)
Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona
Inscripcions de l’1 al 30 de juny a

www.telermusica.com
Twitter: @telermusica
Facebook: El Teler de Música

FORMACIÓ RECONEGUDA PEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

PROGRAMA DEL CURS
OBJECTIUS
Conèixer i practicar tècniques,
metodologies i recursos didàctics.
Presentar i compartir recursos,
materials i propostes didàctiques.
Oferir eines i estratègies pràctiques
per al treball a l’aula i per a la
programació didàctica.
Generar debat i reflexió crítica
sobre la pròpia pràctica.
Aplicar, de forma pràctica i
participativa, els continguts
apresos.

METODOLOGIA
Participativa, vivencial, flexible i
adaptada
als
diversos
perfils
professionals, a través de tallers
comuns i tallers optatius
Amb tallers pràctics amb nens i
nenes de Xamfrà.

TALLERS A: Aprenem, practiquem
Tallers pràctics: BasketBeat, Gloses,
tastet de guitarra per acompanyar,
direcció coral
TALLERS B: Apliquem, reflexionem
Tallers pràctics: propostes
didàctiques per a petits/mitjans/
grans, taller amb nadons, treball per
projectes, elaboració de seqüències
didàctiques.

EQUIP FORMADOR
Equip del Teler de Música:
Ester Bonal
Marta Casas
Albada Blay
Professorat convidat:
Xavier Aragay (BasketBeat)
Caterina Canyelles (Cor de Carxofa)
Víctor Salvatti (Xamfrà)

CONTINGUTS
Tria el teu propi itinerari formatiu!
SESSIONS COMUNES:
Educació musical a mida amb la
metodologia d’El Teler.
Taller pràctic amb nens i nenes de
Xamfrà
Performance participativa

PREUS

TALLERS OPTATIUS:
Edició
d’àudios
(Audacity),
arranjaments amb MuseScore, ús de
playlists i música en streaming.

LLOC

Preu general: 80€
Preus subscriptors/es: 60€

DATES I HORARIS
6, 7 i 8 de juliol
de 9:30h a 14:30h

Xamfrà. C/ Tàpies, 9. Barcelona
(al costat del cafè del Conservatori del Liceu)

Metro Paral·lel (L2, L3)

