
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.telermusica.com 
Un	projecte	de	

	
 

Inscripcions del 14/10 al 02/11 a 

www.telermusica.com  
 

FORMACIÓ RECONEGUDA PEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT  

5 de novembre i 3 de desembre 
	

Curs	intensiu	de	15h		

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

	

Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona 

CAP INFANT SENSE MÚSICA! 
CURS DE TARDOR 2016 

EL TELER DE MÚSICA 

Amb la col·laboració de Xamfrà 

 

Twitter: @telermusica 
Facebook: El Teler de Música 

 

Un curs pràctic per aprendre a 
utilitzar dos nous recursos 

instrumentals, fàcils i útils per 
treballar a l’aula de música: l’ukelele i 
el treball amb pilotes de BasketBeat. 

 

NOUS RECURSOS 
INSTRUMENTALS PER A 

L’AULA DE MÚSICA: 
UKELELE I 

BASKETBEAT 

 

INFORMA’T DE L’OFERTA 
FORMATIVA 2016-2017  

� MONOGRÀFICS: Tardor (Noves 
eines per a l’aula de música: ukelele 
i BasketBeat) i Hivern (Fem música 
amb les propostes d’El Teler) 

� CURS D’ESTIU 2016: Cantant i 
ballant, les penes se’n van 

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 

 

� Aprendre a aprendre. 

� Desenvolupar l’autonomia personal. 

� Generar condicions perquè ens 

escoltem.  

� Conèixer i experimentar la pràctica 

musical grupal a través de dinàmiques i 

pautes que la facilitin i afavoreixin. 

� Establir un tempo constant dins el grup. 

� Conèixer estratègies per poder tocar i 

alhora escoltar als altres. 

� Treballar la destresa tècnica per poder 

fer ús dels dos recursos instrumentals. 

 

EQUIP FORMADOR 
 

� Equip d’El Teler de Música 

� Cesc Martorell (Projecte Ukelestra) 

� Josep Ma. Aragay (BasketBeat) 

 

 
 

PROGRAMA DEL CURS 

METODOLOGIA 

Metodologia participativa, vivencial, 

flexible i adaptada als diversos perfils 

professionals:  

� Abordatge pràctic amb instruments i 

pilotes per cada participant 

� Reflexió basada en l’anàlisi crítica de 

la pròpia pràctica. 

� Desenvolupament de destreses 

específiques per la seva posterior 

aplicació en entorns socioeducatius. 

� Enfocament socioafectiu i perspectiva 

inclusiva. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

Tots els continguts es treballen en tallers 

pràctics i participatius. Els continguts 

específics que es desenvolupen són: 

 

� Treball de pulsació conjunta 

� Coordinació rítmica i audició interior  

� Acords bàsics amb l’ Ukelele per 

acompanyar cançons conjuntament 

� Pràctica de la polirítmia per construir 

textures, frases musicals, contrastos... 

� Lectura d'acords i reconeixement de 

PREUS 

Preu general: 85€ 

Preu reduït (subscriptors/es del Teler 

de Música): 65€ 

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

DATES I HORARIS 

5 de novembre i 3 de desembre,  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) 


