CURS DE FORMACIÓ

FORMADORES:

LET’S MAKE IT HAPPEN!

GLÒRIA BONAL: Mestra de música a l’escola, professora de música
a Claudefaula, Màster d’educació en la diversitat per la UDG.

Una programació de música
per a la diversitat!

CLARA CRUZ: Mestra de música a l’escola, professora de música i
dansa a Claudefaula, Advanced studies in music and dance education –
Orff schulwerk, de l’Orff Institut (Salzburg).
MARTA CRUZ: Mestra de música a l’escola, professora de música i
piano a Claudefaula,Títol superior de música, pedagogia musical
(ESMUC).
DURADA DEL CURS: 30 hores
(23 presencials i 8 de treball)
CERTIFICAT DE
RECONEIXEMENT:
Assistència al 80% i avaluació
continuada.

Activitat reconeguda pel
Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
PLACES LIMITADES (25)
La plaça quedarà garantida
una vegada s’hagi rebut
l’ingrés. En cas de no assistir al
curs per motius personals es
retornarà el 70%.

2,3

PREU DEL CURS:
125,00 €. Si has fet algun curs amb
La Fada Clau, o ets teamer de
l’associació, descompte del 10%.
INSCRIPCIONS:
Fins el 31 de juliol de 2019
PAGAMENT:
En efectiu , portant la butlleta
d’inscripció a Claudefaula.
Fent l’ingrés al compte corrent i
enviant el resguard a:
lafadaclau@gmail.com
O bé via web: www.claudefaula.cat
NÚMERO DE COMPTE
CORRENT
ASSOCIACIÓ LA FADA CLAU
ES41 2100 1876 5102 0007 8463

Lloc: CLAUDEFAULA Escola de música i arts.
Carrer Campcardós, 37/39 GIRONA.
Tel 972245047.

2, 3, 4, 5 i 6 de setembre de 2019
CLAUDEFAULA
Escola de música i arts
GIRONA
Organitza: ASSOCIACIÓ LA FADA CLAU

BLOCS DE CONTINGUT:

CANTA! :

El curs està estructurat en blocs interrelacionats entre ells, de
manera que la proposta és interdisciplinària i es contempla un
tractament integrat de les diferents disciplines musicals i artístiques
en general.

Cant i cançó per a la descoberta de
repertori i de propostes vocals diverses
per a un desvetllament de la veu i
ampliació de coneixement patrimonial.

BALLA!:
Dansa i moviment per al desvetllament
del cos per a arribar a una consciència
del fet musical i una descoberta de
possibilitats estètiques.

A QUI VA ADREÇAT?
A mestres de música de
primària
o
secundària,
professors d’escoles de música
o conservatoris, educadors i
monitors de lleure, etc.

PICA!:
Percussió corporal per al treball de
“temps- espai- energia” per a convertir el
cos en un instrument interior.

CONTINGUTS:

IMAGINA!:

CANTA (propostes entorn a la cançó)
BALLA (propostes entorn a la dansa i el moviment)
ESCOLTA (propostes entorn a llenguatge musical)
TOCA (propostes entorn als instruments)
PICA (propostes entorn a la percussió corporal)
IMAGINA (propostes entorn a la improvisació)
CREA (propostes d’arts integrades)

Improvisació per aprendre a crear amb
la veu, el cos, l’instrument...

ESCOLTA!:
Oïda – ritme – harmonia, jocs i exercicis
de llenguatge musical i audició.

TOCA!:
Aplicació didàctica dels instruments
escolars a l’aula. Recurs educatiu global.

HORARIS
Del 2 al 6 de setembre de 2019
De 16:00 a 20:30
(caldrà portar roba còmoda per
les sessions de moviment)

CREA!:
Creació coreogràfica integrada, processos
creatius per a posar en escena una
música, la música en moviment, idees
per a classes, materials, i elaboració
d’algunes propostes d’unitats didàctiques.

