
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.telermusica.com 
Un	projecte	de	

	
 

Inscripcions del 13/10 al 05/11 a 

www.telermusica.com  
 

FORMACIÓ RECONEGUDA PEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT  

17 d’octubre i 7 de novembre 

Curs	intensiu	de	15h		

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

	

Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona 

CAP INFANT SENSE MÚSICA! 
CURS DE TARDOR 2015 

EL TELER DE MÚSICA 

Amb la col·laboració de Xamfrà 

 

Twitter: @telermusica 
Facebook: El Teler de Música 

 

Una formació per a tots els 
professionals de l’educació que 

vulgueu treballar amb la música amb 
infants amb necessitats educatives 

especials. 

A partir de l’experiència de la 
Fundació l’Arc i l’escola de Can Ponsic 

Amb tallers pràctics amb nens i 
nenes. 

MONOGRÀFIC:  
FEM MÚSICA AMB 

INFANTS AMB N.E.E. 
	

Eines	i	estratègies	desenvolupades	

des	de	la	pràctica	

 

INFORMA’T DE L’OFERTA 
FORMATIVA 2014-2015  

� MONOGRÀFICS: Tardor (Fem 
música amb infants amb NEE) i 
Hivern (Fem dansa a l’aula de 
música) 

� CURS D’ESTIU 2016 

Tota la informació a l’Aula Elisa Roche, 
l’aula virtual del Teler de Música 

www.telermusica.com  

Surt amb noves idees, 
propostes  i eines per aplicar 

al dia a dia! 



 

OBJECTIUS 

 

�  Oferir eines i estratègies 

pràctiques per al treball a l’aula a 

través de la música amb infants 

amb necessitats educatives 

especials. 

� Presentar i compartir recursos, 

materials i propostes didàctiques. 

� Generar debat i reflexió crítica 

sobre la pròpia pràctica 

 
 

FORMADORES 
 

Professores de Can Ponsic: 

� Ma. Josep Hurtado 

� Anna Duran 

 

 

 
 

 

PROGRAMA DEL CURS 

METODOLOGIA 

Metodologia participativa, vivencial, 

flexible i adaptada als diversos perfils 

professionals:  

� Marc teòric bàsic i presentació de 

recursos i metodologies aplicables 

a l'aula, a través d'activitats 

vivencials i participatives. 

� Reflexió basada en l’anàlisi crítica 

de la pròpia pràctica. 

� Desenvolupament i comentari de 

propostes concretes aplicables a 

l’aula. 

� Enfocament socioafectiu i 

perspectiva inclusiva. 

CONTINGUTS 

 

Tots els continguts es treballen en 

tallers pràctics i participatius adreçats 

a generar coneixement i reflexió sobre 

els següents temes: 

 

� Música per a la inclusió: necessitats 

educatives o barreres per a 

l'aprenentatge? 

� Eines i recursos per a l'atenció 

individualitzada a l'aula de música 

� Propostes per a la presa de contacte 

i integració al grup 

� Propostes de reconeixement d'un 

mateix i de l'altre 

� Propostes de relació i convivència 

 

PREUS 

Preu general: 80€ 

Preu reduït (subscriptors/es del Teler 

de Música): 60€ 

(si encara no t’has subscrit, pot ser un bon 
moment per fer-ho, no creus?) 

DATES I HORARIS 

17 d’octubre i 7 de novembre,  de 

9:30h a 14h i de 15h a 18h 

LLOC 

Xamfrà. C/ Tàpies, 9.  Barcelona  

(al costat del cafè del Conservatori del 
Liceu)             

 Metro Paral·lel (L2, L3) 


