APRÈN, PRACTICA, APLICA,
REFLEXIONA…
Compartim idees, reflexions, recursos,
materials... per obrir la porta de l’aula a
les emocions i la comunicació en la
diversitat.
Experimentem amb noves eines,
escoltem, cantem, ens movem,
improvisem, creem, vivenciem
seqüències didàctiques, elaborem
propostes per aplicar a l’aula (a infantil,
primària i secundària)....
Reflexionem sobre què hem après, sobre
les nostres aptituds i les nostres
mancances, sobre l’enfocament
competencial i sobre com incorporar tot
aquest treball ja des del curs vinent!

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

CURS D’ESTIU 2019
EL TELER DE MÚSICA
Música, emocions,
comunicació i diversitat

www.telermusica.com
Un projecte de
Propostes i recursos per a infantil,
primària i secundària.
Amb la col·laboració de Xamfrà

8, 9 i 10 de juliol de 2019
(de 9:30 a 14:30)
Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona

INSCRIPCIONS
Del 20 de maig al 30 de juny a

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

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, de
forma vivencial, per al treball de
l’educació emocional i la comunicació
interpersonal a través de la música.
Donar pautes per garantir la dimensió
competencial de les propostes
didàctiques i activitats proposades.
Plantejar el treball en contextos de
diversitat, des d’una perspectiva
intercultural i inclusiva.
Generar debat i reflexió crítica sobre la
pròpia pràctica i les oportunitats
d'intervenció a l'aula.

CONTINGUTS
1. Emocions, comunicació, diversitat... i
música!
2. Educar amb les emocions
3. Projectes per treballar les emocions i la
comunicació amb la música
4. Tallers amb propostes didàctiques i
eines per treballar a l’aula de música:
 Moviment Contact
 Escolta emocional i expressiva
 Expressió i comunicació
 Empatia i vivència emocional a
través del joc simbòlic
5. Treball creatiu: elaboració i exposició
de propostes per aplicar a l’aula
6. Espai de reflexió, diàleg i conclusions.

METODOLOGIA
Metodologia participativa, vivencial,
flexible i adaptada als diversos perfils
professionals:
 Treball vivencial i reflexiu a partir de
propostes concretes per diferents edats
 Reflexió educativa compartida
d’aspectes pedagògics rellevants
 Creació de propostes col·lectives, en
grups reduïts, per part dels participants
 Aprenentatge de cançons i danses i
d’eines per dur a terme el procés
didàctic d’aquests aprenentatges

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

EQUIP FORMADOR
Equip del Teler de Música:
 Mireia Besora
 Marta Casas
 Laida Tanco
Professorat convidat:
 Clara del Ruste

DATES I HORARIS
8, 9 i 10 de juliol de 2019
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)

