CURS D’HIVERN 2019

APRÈN, PRACTICA, APLICA,
REFLEXIONA…

EL TELER DE MÚSICA

Una formació que us donarà recursos per
liderar
dinàmiques
de
conjunt
instrumental amb els vostres grups
d’alumnes, des de la direcció a la didàctica
del conjunt instrumental, i bases per fer
instrumentacions a mida.

IMPROVISACIÓ I CREACIÓ AMB
INSTRUMENTS A L’AULA DE MÚSICA
De la música antiga al jazz, d’Àfrica a Àsia, Europa,
Amèrica...

I tot plegat amb un recorregut per
diversos estils musicals d’arreu del món i
de diferents èpoques: des de la música
popular i la música antiga fins al jazz.

www.telermusica.com
Un projecte de

16 de febrer i 16 de març
Amb la col·laboració de Xamfrà

(de 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:00)
Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona

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

del 21 de gener a l’11 de febrer a

www.telermusica.com
Twitter: @telermusica
Facebook: El Teler de Música

FORMACIÓ RECONEGUDA PEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

PROGRAMA DEL CURS
OBJECTIUS

METODOLOGIA



Metodologia participativa, vivencial, flexible i
adaptada als diversos perfils professionals:







Presentar i compartir recursos, materials
i propostes didàctiques per al treball
instrumental.
Aprendre de forma pràctica pautes i
estratègies d’improvisació instrumental.
Oferir eines i estratègies pràctiques, de
forma vivencial, per al treball
instrumental i la improvisació a l’aula de
música.
Fer-se amb eines, per part dels
participants, de direcció instrumental.
Millorar les estratègies de la didàctica del
conjunt instrumental.






Pràctica instrumental.
Pautes i orientacions per introduir el
treball instrumental a l’aula.
Reflexió basada en l’anàlisi crítica de la
pròpia pràctica.
Enfocament socioafectiu i perspectiva
inclusiva.



Formes musicals per improvisar i
crear: preguntes i respostes, variacions
sobre un tema, rondós, cànons, blues,
ostinatos... formes musicals que ens
faciliten construir, entre tots, peces
musicals de conjunt.



Improvisacions rítmiques amb el cos
i amb instruments: per fer peces
rítmiques i coreogràfiques i/o com a
camí didàctic per improvisacions
melòdiques i harmòniques.

CONTINGUTS

EQUIP FORMADOR




Quico Pugès
Ruben Bes
Equip d’El Teler de Música



Improvisació melòdica: ús de diferents
escales per recrear ambients musicals de
diferents estils, tradicions, èpoques...



Rodes harmòniques per improvisar:
descoberta de diferents seqüències
d’acords en diferents estils que ens permeten improvisar amb una escala senzilla
(des de xacones al blues). Canvis d’acords
per acompanyar (acords substituts per
enriquir i variar harmonies i climes)

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

DATES I HORARIS
16 de febrer i 16 de març de 2019
de 9:30h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h

LLOC
Xamfrà. C/ Tàpies, 9. Barcelona
(al costat del cafè del Conservatori del Liceu)

Metro Paral·lel (L2, L3)

