PROGRAMAR I AVALUAR LES
COMPETÈNCIES BÀSIQUES AMB
EL TELER DE MÚSICA
Us convidem a plantejar la programació i
l’avaluació de les competències bàsiques
d’àmbit i tranversals d’una manera fàcil i
efectiva amb les propostes d’El Teler.
Compartirem reflexions i orientacions per a
l’elaboració de seqüències didàctiques,
models de programació per a primària i
secundària, el nostre assistent de
programació, propostes i orientacions per
a l’avaluació... amb propostes pràctiques
aplicables a l’aula.

QUE LA PROGRAMACIÓ I
L’AVALUACIÓ NO ET FACIN POR!

Fem que programar i avaluar
sigui fàcil amb les propostes
d’El Teler de Música!

CURS D’HIVERN 2020

D’EL TELER DE MÚSICA

El Teler de Música ha adaptat tots els seus
continguts i fa formació sobre treball
competencial des del curs 2016-2017

www.telermusica.com
Un projecte de

D’EL TELER DE MÚSICA A
LA PROGRAMACIÓ I
L’AVALUACIÓ
COMPETENCIALS
15 de febrer i 7 de març

En col·laboració amb

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

Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona
INFORMA’T DE L’OFERTA FORMATIVA
2019-2020

Inscripcions del 08/01 al 08/02 a

www.telermusica.com

A l’Aula Elisa Roche, l’aula virtual del Teler de
Música

www.telermusica.com

Twitter: @telermusica
Facebook: El Teler de Música

ACTIVITAT FORMATIVA RECONEGUDA
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

PROGRAMA DEL CURS
OBJECTIUS

METODOLOGIA



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









Oferir eines i estratègies pràctiques per a
la programació i l’avaluació de les CB a
través d’activitats de música.
Presentar i compartir recursos, materials i
propostes didàctiques per al
desenvolupament del currículum vigent.
Establir pautes bàsiques per a la
programació, la creació d’unitats i
seqüències didàctiques i l’avaluació
competencial.
Oferir recursos, estratègies i materials per
treballar en contextos de diversitat, des
d’una perspectiva intercultural i inclusiva.
Generar debat i reflexió crítica sobre la
pròpia pràctica i les oportunitats
d’intervenció a l’aula.







Abordatge pràctic dels continguts teòrics, a
través d’exemples pràctics, seqüències
didàctiques, simulacions i activitats
participatives.
Reflexió basada en l’anàlisi crítica de la
pròpia pràctica.
Desenvolupament de destreses específiques
per l’aplicació en entorns educatius.
Enfocament socioafectiu i perspectiva
inclusiva.

Programació de seqüències i unitats
didàctiques, amb propostes per a
l’avaluació de competències d’àmbit i
tranversals:
 Criteris i pautes per a la programació
 Criteris i pautes per a l’elaboració
d’unitats didàctiques
 Criteris i pautes per a l’avaluació
Tots els continguts es treballaran de forma
integrada en activitats pràctiques i
participatives.

PREUS

CONTINGUTS

EQUIP FORMADOR



Equip d’El Teler de Música: Ester Bonal,
Marta Casas, Laida Tanco
Professorat convidat: Glòria Bonal i Josep
Juandó (Claudefaula)

Eines i recursos per al desenvolupament pràctic
i l’avaluació de les competències bàsiques:
 Des de l’audició
 Des de la interpretació
 Des de la creació
 Des de la reflexió
 Des del treball grupal

Preu general: 90€
Preu subscriptors/es d’El Teler: 70€

DATES I HORARIS
15 de febrer i 07 de març de 2020
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)

