
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.telermusica.com 
Un	projecte	de	

	
 

Inscripcions del 22 de desembre  al 
15 de gener a 

www.telermusica.com  
 

FORMACIÓ RECONEGUDA PEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT  

17 i 31 de gener 

Curs	intensiu	de	15h		

(de	9:30	a	14:00	i	de	15:00	a	18:00)	

	

Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona 

TOCAR I FER MÚSICA COM A 
BASE DE L’APRENENTATGE 

CURS D’HIVERN 2015 

EL TELER DE MÚSICA 

Amb la col·laboració de Xamfrà 

 

Twitter: @telermusica 
Facebook: El Teler de Música 

 

Una formació per a professionals que 
treballeu amb la música i tingueu 

interès en iniciar-vos o aprofundir en 
el treball amb conjunt instrumental 

Orff. 

A partir de la metodologia i les 
propostes didàctiques del Teler de 

Música. 

Amb tallers pràctics amb nens i nenes 
de de Xamfrà. 

MONOGRÀFIC:  
MÚSICA AMB CONJUNT 
INSTRUMENTAL ORFF 

	

Eines	i	estratègies	per	treballar	amb	

conjunts	instrumentals	Orff.	

 

INFORMA’T DE L’OFERTA 
FORMATIVA 2014-2015 i gaudeix 

dels preus reduïts 
Tota la informació a l’Aula Elisa Roche, 

l’aula virtual del Teler de Música 
www.telermusica.com  

Surt amb noves idees, 
propostes  i eines per aplicar 

al dia a dia! 



 

OBJECTIUS 
 

� Oferir eines i estratègies pràctiques, 

de forma vivencial, per al 

desenvolupament de propostes 

didàctiques aplicades a l'aula 

utilitzant conjunts instrumentals 

Orff. 

� Introduir les tècniques bàsiques per 

a l'ús d'instrumental Orff a l'aula de 

música. 

� Introduir la didàctica bàsica per a 

l'ús d'instrumental Orff a l'aula de 

música. 

� Generar debat i reflexió crítica 

sobre la pròpia pràctica i les 

oportunitats d'intervenció a l'aula 
utilitzant l'instrumental Orff 

 

EQUIP FORMADOR 
 

Equip del Teler de Música: 

� Ester Bonal 

� Mireia Besora 

Professorat convidat de Xamfrà: 

� Quico Pugès 

� Pere Romaní 

 

 
 

PROGRAMA DEL CURS 

METODOLOGIA 

Participativa, vivencial, flexible i  

adaptada als diversos perfils 

professionals.  

Amb tallers pràctics amb nens i 
nenes de Xamfrà. 

 

 

CONTINGUTS 
 

1. INTRODUCCIÓ AL CONJUNT 
INSTRUMENTAL ORFF 

� Tècniques bàsiques 

� Didàctica Orff 
� Improvisació 

 
2. INCORPORACIÓ DE 

L’INSTRUMENTAL ORFF A LES 
PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

� Elaboració d’arranjaments per a 

instrumental Orff 

� Adaptació de repertoris 

 

3. PRÀCTICA INSTRUMENTAL ORFF 
� Tallers pràctics amb nens i nenes de 

Xamfrà. 

 

 

PREUS 
Preu general: 80€ 

Preus reduïts: 

- Subscriptors/es d’El Teler de Música: 

60€ 

- Descompte fidelitat (si has fet el curs 

de tardor): 70€ (NO subscriptors) 

55€ (subscriptors) 

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

moment per fer-ho, no creus?) 

DATES I HORARIS 
17 i 31 de gener, de 9:30h a 14h i de 15h 

a 18h 

LLOC 
Xamfrà. C/ Tàpies, 9.  Barcelona  

(al costat del cafè del Conservatori del Liceu)            

 Metro Paral·lel (L2, L3) 


