Preus i condicions
Preu del curs complet:
135,00 €
Preu de les tres sessions de programació:
115,00 €
Preu de la sessió de recursos a partir de cançons:
50,00 €
Inscripcions:
Fins el 31 de gener a l’a/e: info@claudefaula.cat ,
al telèfon: 972245047 o bé a la mateixa escola.

Claudefaula, escola de música

Oposicions de música
de primària:
Tres sessions de
programació i una
sessió de recursos
musicals a partir de
cançons.

Per tal que la inscripció sigui efectiva caldrà fer l’ingrés del
preu de les sessions escollides al n. de compte:
ES12 2100 1876 5302 0006 1718
En cas que no es pugui assistir al curs per causes personals es
retornarà el 70% de la inscripció.
INSCRIPCIONS A:
Claudefaula, Escola de música
Carrer Campcardós, 37/39
17006 GIRONA
info@claudefaula.cat
Tel. 972245047
www.claudefaula.cat

Dissabtes 12,19 i
i 26 de gener i 16 de
febrer de 2018

Programa i horari de les sessions
Dissabte, 12 de gener:
10:00 “De les competències a l’activitat didàctica.
Plantejament”
11:30 Pausa-cafè
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12:00–14:00 Pràctica de recursos d’aula sobre les cançons.
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Formadors:

Josep Juandó i Bosch:
Mestre de primària
Doctor en Pedagogia per la UdG
President de Wusmed (Cooperació acadèmica
internacional)
Curs de preparació oposicions a Claudefaula (Girona)
i participació al del “Teler de música” (Barcelona),
curs 17/18.

Glòria Bonal Sarró:
Mestra de primària
Màster en educació en la diversitat per la UdG
Presidenta de Tribunal d’oposicions de música de
primària a Girona en diversos cursos.
Curs de preparació oposicions a Claudefaula (Girona)
i participació al del “Teler de música” (Barcelona),
curs 17/18.

