
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.telermusica.com 
Un	projecte	de	

	
 

Inscripcions del 9/10 al 31/10 a 

www.telermusica.com  
 

AMB  EL RECONEIXEMENT DEL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT  

4 i 11 de novembre 
	

Curs	intensiu	de	15h		

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

	

Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona 

LA CONNEXIÓ ORFF I LES SEVES 
MÚLTIPLES POSSIBILITATS 

CURS DE TARDOR 2017 
EL TELER DE MÚSICA    

en col·laboració amb  
HARMONY GAMES 

 

En col·laboració amb  

 

http://harmony-games.com/  

Aquest	curs	ens	descobreix	la	filosofia	

de	l’aprenentatge	Orff	a	través	de	jocs	

musicals,	balls	amb	percussió	i	objectes	

sonors.	Es	tracta	d’un	diàleg	entre	Oriol	

Ferré,	de	Catalunya,	i	Estêvão	Marques,	

de	Brasil,	dos	educadors	que	

s’alimenten	de	les	idees	d’Orff	

Schulwerk	per	crear	els	seus	jocs	

musicals.	Una	invitació	a	aprendre	i	a	

passar-s’ho	bé	en	grup!	

	

 

 
 

CONNEXIÓ ORFF I JOCS 
MUSICALS  

amb Oriol Ferré i 

Estêvão Marques 

INFORMA’T DE L’OFERTA 

FORMATIVA 2017-2018 
Al’Aula Elisa Roche, l’aula virtual del 

Teler de Música  
www.telermusica.com  

Vine i surt amb idees i 

recursos per aplicar a 

l’aula. 



 

OBJECTIUS 

 

� Conèixer els principis de la filosofia 

d'educació Orff-Schulwerk i disposar 

d'eines i recursos per a la seva aplicació 

pràctica. 

� Incorporar el joc com a metodologia 

dins l'aula de música. 

� Capacitar i dotar d'habilitats el 

professorat per a la programació de 

jocs musicals a l'aula. 

 

 

METODOLOGIA 

Metodologia participativa, vivencial, 

flexible i adaptada als diversos perfils 

professionals:  

� Recursos pràctics i metodologies 

aplicables a l'aula, a través d'activitats 

vivencials i participatives. 

� Principis elementals de la filosofia 

d'educació Orff-Schulwerk 

� Reflexió basada en l’anàlisi crítica de la 

pròpia pràctica. 

� Enfocament socioafectiu i perspectiva 

intercultural i inclusiva. 

 

 

 

PROGRAMA DEL CURS 

EQUIP FORMADOR 
 

� Oriol Ferré (Harmony Games) 

� Estêvão Marques 

 

 
 

 
 

 

CONTINGUTS 

� 

� Pràctica de la percussió corporal 

� Arranjaments de percussió 

� Jocs tradicionals llatinoamericans 

� Harmonització 

� Cant coral 

� Dansa i desenvolupament del balanç 

� Percussió amb culleres, gots, cubs i 

altres objectes quotidians 

� Embarbussaments, frases fetes i jocs 

de paraules 

 

Tots els continguts es treballen en tallers 

pràctics i participatius. 

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 

4 i 11 de novembre de 2017  de 9:30h 

a 14h i de 15:30h a 18:30h 

LLOC 

Xamfrà. C/ Tàpies, 9.  Barcelona  

(al costat del cafè del Conservatori del 

Liceu)             

 Metro Paral·lel (L2, L3) 


