
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.telermusica.com 
Un projecte de 

 
 

INSCRIPCIONS 
del 22 d’octubre al 12 de novembre a 

www.telermusica.com  
 
 

FORMACIÓ RECONEGUDA PEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT  

17 de novembre i 1 de desembre 
 (de 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:00) 
Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona 

APRÈN, PRACTICA, APLICA, 
REFLEXIONA… 

CURS DE TARDOR 2018 
EL TELER DE MÚSICA 

 

TRENTA QUARANTA  
L’AMETLLA AMARGANTA... 

Amb la col·laboració de Xamfrà 

 

Twitter: @telermusica 
Facebook: El Teler de Música 

PER QUÈ és necessari fer música en les edats 
primerenques? 

QUÈ cal treballar en aquestes edats? 

COM i QUAN ho treballem? 

Què cal SABER FER per fer-ho bé? 

Compartirem recursos, metodologies i 
inquietuds entre docents que treballen en la 

franja 0-6 anys. 

 

PREUS REDUÏTS PER A 
SUBSCRIPTORS/ES D’EL TELER DE 

MÚSICA  
www.telermusica.com  

COM FEM MÚSICA AMB 
ELS MÉS PETITS? 



  

 

 

 

 
OBJECTIUS 
 
§ Generar debat sobre el per què i el com 

treballem en edats primerenques  
§ Presentar i compartir recursos, materials i 

propostes didàctiques per treballar en la 
franja 0-3 i 3-6 

§ Promoure la reflexió crítica sobre la pròpia 
pràctica 

§ Veure treballar diferents professionals en 
aquest camp 

 
 

 
 

EQUIP FORMADOR 
 
§ Martín Edery, EM Àngels Casas 

§ Elena Pereta, EMM Can Ponsic 

§ Gemma Tatay, Escola Isabel de Villena 

§ Eugènia Tort, Xamfrà-centre de música i 

escena 

§ Violant Olivares, Escola Pepa Colomer 

§ Mireia Besora, Teler de Música 

§ Ester Bonal, Teler de Música  

 
 

PROGRAMA DEL CURS 

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

§ Abordatge pràctic dels continguts teòrics, a 
través d’exemples i activitats participatives 

§ Tallers participatius per a la reflexió i  
l’elaboració  de propostes i materials 
aplicables 

§ Enfocament socioafectiu i perspectiva 
inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS 
 

1. Didàctica de la música en l’educació 
infantil 

2. Mirada neurocientífica del 
desenvolupament de l’infant 0-6 

3. Propostes didàctiques a partir de la 
cançó i el moviment i l’audició 

4. Recursos, eines i materials que tenim 
a l’abast i que generem  

 

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

DATES I HORARIS 
17 de novembre i 1 de desembre de 2018 
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) 

I dues sessions amb infants,  
per veure el treball amb 3-6 anys  
i amb 0-3 anys i les seves famílies! 


