
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.telermusica.com 
Un	projecte	de	

	
 

Inscripcions del 13/10 al 05/11 a 

www.telermusica.com  
 

FORMACIÓ RECONEGUDA PEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT  

8 i 22 de novembre 

Curs	intensiu	de	15h		

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

	

Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona 

GRANS PROPOSTES PER ALS 
MÉS PETITS 

CURS DE TARDOR 2014 

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 amb els més 

petits: mestres d’EI, professorat 
d’escoles de música, educadors/es... 

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

Música. 

Amb tallers pràctics amb nens i nenes 
de Xamfrà. 

MONOGRÀFIC:  
FEM MÚSICA AMB ELS 

MÉS PETITS 
	

Eines	i	estratègies	per	treballar	amb	

la	música	a	Educació	Infantil	(primer	i	

segon	cicle)	

 

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

dels preus reduïts 
� MONOGRÀFICS: Tardor (Fem 

música amb els més petits) i Hivern 
(Conjunt instrumental Orff) 

� CURS D’ESTIU 2015 

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 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 

Professores convidades, de Xamfrà: 

� Carla de Otero 

� Laida Tanco 

 

 

 
 

 

PROGRAMA DEL CURS 

METODOLOGIA 

Participativa, vivencial, flexible i  

adaptada als diversos perfils 

professionals.  

Amb tallers pràctics amb nens i 
nenes de Xamfrà: des de nadons fins a 

nens de 4 i 5 anys. 

 

CONTINGUTS 
 

1. TEIXIR AMB LA MÚSICA 

• El fil:  tria de recursos musicals. 

• El taller: acció docent i oportunitats 

d’acció a l’aula. 

• Teixint: la seqüència didàctica. 

• El teixit: eines de programació. 

• Estirant el fil: encaix amb altres 

àrees i creació de projectes 

2. EDUCACIÓ MUSICAL 
PRIMERENCA 

• Nadons 

• 1-2 anys 

• 3 anys 

• 4-5 anys 

• Dansa i teatre 

3. FENT MÚSICA AMB NENS I NENES 
Tallers pràctics amb nens i nenes de 

Xamfrà. 

 

 

PREUS 
Preu general: 80€ 

Preu reduït (subscriptors/es del Teler 

de Música): 60€ 

(si encara no t’has subscrit, pot ser un bon 
moment per fer-ho, no creus?) 

DATES I HORARIS 
8 i 22 de novembre, 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) 


