
OFERTA FORMATIVA D’EL TELER DE MÚSICA 2019-2020 

OFERTA FORMATIVA D’EL TELER DE MÚSICA 

CURSOS Cada curs escolar s’ofereixen 3 cursos de 15h, reconeguts pel 

Departament d’Ensenyament: 

 Curs de Tardor (2 dissabtes en horari de matí i tarda) 

 Curs d’Hivern (2 dissabtes en horari de matí i tarda) 

 Curs d’Estiu (3 matins consecutius) 

UBICACIÓ Xamfrà, centre de música i escena del Raval (Barcelona) 

c/ de les Tàpies, 9 

METODOLOGIA Metodologia participativa, vivencial, flexible i adaptada als 

diversos perfils professionals:  

 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. 

AULA VIRTUAL Aula virtual  (entorn moodle) en la que es comparteixen els 

materials i recursos utilitzats el curs: 

http://formacio.telermusica.com/ 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Docents d’Educació Infantil,  Primària i Secundària, 

especialistes de música, professorat d'escoles de música i altres 

docents interessats en la utilització de la música com a recurs 

pedagògic. 

REQUISITS 
CERTIFICACIÓ 

Assistència al 80% de les hores de formació. 

Participació activa en les sessions i en les activitats pràctiques 

proposades. 

PREUS Preu general: 90€ 

Preu reduït subscriptors/es d’El Teler: 70€ 

PACKS formatius: 

 PACK 2 formacions: 160€ (preu reduït 120€) 

 PACK 3 formacions: 240€ (preu reduït 240€) 

 

CURSOS  2019-2020 

CURS DE TARDOR 2019  

Títol D’El Teler de Música a la programació competencial 
Dates 16 i 30 de novembre de 2019 

Inscripció Del 14 d’octubre a l’11 de novembre 

Equip Ester Bonal, Marta Casas, Laida Tanco 

Professorat convidat a definir 

Descripció Curs presencial de 15h  adreçat a professorat de primària i 

secundària especialistes de música o interessats en utilitzar 

recursos de música per treballar les competències bàsiques en 

l’àmbit artístic, els àmbits transversals i la resta d’àmbits específics. 

S’oferiran eines i recursos, a partir de propostes didàctiques 

pràctiques i aplicables  a l’aula, per a la programació de les 



competències bàsiques d’aquest àmbit. 

Objectius  Oferir eines i estratègies pràctiques, de forma vivencial, per al 

desenvolupament de les competències bàsiques 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 l’elaboració de la programació de 

música i la creació d’unitats i seqüències didàctiques. 

 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. 

Continguts 1. Eines i recursos per al desenvolupament pràctic de les 

competències bàsiques: 

 Des de l’audició 

 Des de la interpretació 

 Des de la creació 

 Des de la reflexió 

 Des del treball grupal 

2. Programació de seqüències i unitats didàctiques per al 

desenvolupament de les competències bàsiques: 

 Criteris i pautes per a la programació 

 Criteris i pautes per a l’elaboració d’unitats didàctiques 

 

*Els continguts es treballaran de forma integrada en activitats 

pràctiques i participatives. 

CURS D’HIVERN 2020 

Títol D’El Teler de Música a l’avaluació competencial 
Dates 15 de febrer i 7 de març de 2020 

Inscripció Del 13 de gener al 10 de febrer 

Equip Ester Bonal, Marta Casas, Laida Tanco 

Professorat convidat a definir 

Descripció Curs presencial de 15h  adreçat a professorat de primària i 

secundària especialistes de música o interessats en utilitzar 

recursos de música per treballar l’avaluació i les competències 

bàsiques en l’àmbit artístic, els àmbits transversals i la resta 

d’àmbits específics. 

S’oferiran eines i recursos, a partir de propostes didàctiques 

pràctiques i aplicables  a l’aula, per a l’avaluació de les 

competències bàsiques d’aquest àmbit. 

Objectius  Oferir eines i estratègies pràctiques, de forma vivencial, per a 

l'avaluació de les competències bàsiques 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 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. 

Continguts 1. Incorporació de l'avaluació en el desenvolupament de 

seqüències didàctiques: 

 Des de l’audició 

 Des de la interpretació 

 Des de la creació 

 Des de la reflexió 

 Des del treball grupal 

2. Pautes i criteris per a l'avaluació competencial des de la música: 

 Avaluar per aprendre 

 Eines per a l'avaluació 

 

*Els continguts es treballaran de forma integrada en activitats 

pràctiques i participatives. 

CURS D’ESTIU 2020 

Títol Curs d’Estiu 2020: D’El Teler de música al treball per projectes 
Dates 6, 7 i 8 de juliol 

Inscripció De l’1 al 30 de juny 

Equip Mireia Besora, Ester Bonal, Marta Casas, Laida Tanco 

Professorat convidat a definir 

Descripció Curs presencial de 15h (3 dies laborables, un cop finalitzat el curs 

escolar, en horari de matins) adreçat a professorat d'educació 

infantil, primària i secundària especialistes de música o interessats 

en utilitzar recursos de música per al desenvolupament de les 

competències bàsiques mitjançant el treball per projectes. 

S’oferiran eines i recursos, a partir de propostes didàctiques 

pràctiques i aplicables  a l’aula, per al desenvolupament de 

projectes interdisciplinaris des de l'àmbit musical, des d'una 

perspectiva competencial. 

Objectius  Oferir eines i estratègies pràctiques, de forma vivencial, per al 

desenvolupament de les competències bàsiques a través del 

treball per projectes des de l'aula de música. 

 Presentar i compartir recursos, materials i propostes 

didàctiques per al desenvolupament del currículum vigent. 

 Establir pautes bàsiques per a al treball per projectes i la 

col·laboració interdisciplinària. 

 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. 

Continguts 1.Orientacions i pautes per al treball per projectes. 

2. L'aula de música com a espai impulsor de projectes 

interdisciplinaris. 

3. El projecte com a espai de participació. 

4. Eines i recursos de música i dansa  

 

*Els continguts es treballaran de forma integrada en activitats 

pràctiques i participatives. 

 


