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Qui som?

Som una cooperativa de músics i educadores que
gestionem Escoles Municipals de Música, desenvolupem projectes de música i comunitat (Desenvolupament Cultural Comunitari), oferim assessorament
de projectes i formació en el món educatiu i creem
produccions artístiques. La nostra missió és crear,
desenvolupar i gestionar projectes educatius, socials i culturals en l’àmbit musical que contribueixin
al desenvolupament cultural i artístic comunitari.
La creativitat, el treball en equip, el desenvolupament personal i organitzacional i l’emprenedoria
són alguns dels valors que defineixen el nostre
equip, que compta, a més, amb una àmplia experiència en formació docent, gestió, implementació
i acompanyament de projectes.

Què fem?

Treballem amb organitzacions del món educatiu a
partir de propostes de formació i acompanyament i
creixement personal i organitzacional per escoles,
professorat, equips docents i equips directius dels
centres. Treballem tant en l’àmbit pedagògic i
didàctic com en el de l’organització i la gestió.
Dissenyem i oferim propostes formatives perquè les
organitzacions tinguin els recursos necessaris per
reconèixer i optimitzar tot el seu potencial, acompanyant als centres en el creixement i apoderament
dels seus projectes i equips.
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1.
Pedagogia
i didàctica
Instrument i conjunt
Soundpainting
De l’score a l’aula
Música en moviment
Sonorització
Acompanyament pedagògic

1. Pedagogia i didàctica

Didàctica de l’instrument
i del conjunt instrumental
Et dediques a la docència?
Fas classes en grup?
Portes conjunts amb diversos instruments?
Vols nous recursos i eines per l’aula?
En aquest curs es treballaran diversos enfocaments per la classe
d’instrument en grup, es reflexionarà entorn quines habilitats es
treballen a la classe d’instrument en grup i a la classe de conjunt
instrumental com utilitzar, adaptar i “transformar” el repertori pel
grup, quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de gestionar una
classe així com el tractament dels diversos tipus de grups (homogenis,
heterogenis, principiants, avançats). Alhora es compartiran estratègies
didàctiques a l’aula, recursos, jocs i activitats.
1.
2.
3.
4.

Enfocaments per la classe d’instrument en grup
Quines habilitats es treballen a la classe
Desenvolupament de la creativitat
Com utilitzar, adaptar, desenvolupar i transformar el material
pel grup (materials i arranjaments)
5. Aspectes a tenir en compte a la classe de grup
6. Estratègies didàctiques per la classe de conjunt
Adreçat a: educadors, organitzacions educatives, institucions,
equips de treball.

ible
Dispon t
a
en form ment
panya
d’acom gògic
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1. Pedagogia i didàctica

Soundpainting

Una eina creativa per explorar sonoritats i crear
recursos per treballar amb conjunt instrumental
En aquest curs es treballarà el llenguatge del Soundpainting, un
llenguatge multidisciplinar de signes per la composició i improvisació
en directe. La metodologia del curs serà activa i els participants ho
experimentaran amb el propi instrument. Es treballaran els signes
bàsics del Soundpainting i diverses estratègies didàctiques
per aplicar-les a l’aula.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eines i recursos per la improvisació
Desenvolupament de la creativitat a l’aula
Tècnica de la conducció
Treball de l’escolta i l’atenció
Gestió dels grups a l’aula
Lideratge
Aplicacions a l’aula

Adreçat a: educadors, organitzacions educatives, institucions,
equips de treball, músics, artistes escènics, famílies, nens,
joves, adults, estudiants...

ible
Dispon t
a
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1. Pedagogia i didàctica

De l’score a l’aula
Tècniques d’arranjament

En aquest curs s’aprendran tècniques bàsiques i avançades
d’arranjament per grups instrumentals. A partir del treball
de músiques del repertori instrumental, s’aprendrà a crear
el material didàctic adequat per cada nivell d’aprenentatge
i s’adaptarà a les necessitats específiques amb les que
ens trobem a l’aula.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diverses tècniques d’arranjaments
L’anàlisi harmònic
L’anàlisi melòdic
Recursos d’orquestració
Tècniques de composició
Com incloure la creativitat als arranjaments

Adreçat a: educadors, organitzacions educatives, institucions,
equips de treball, músics, artistes escènics, famílies, nens,
joves, adults, estudiants...

ible
Dispon t
a
en form ment
panya
d’acom gògic
peda

1. Pedagogia i didàctica

Interpretació històrica
Com reinterpretar la música de fa 300 anys
fins avui en dia

Has pensat mai com era el so de la música tocada per Bach o Mozart?
T’has plantejat com eren els instruments fa 300 anys?
Vols buscar un nou so al repertori barroc i clàssic?
Amb aquest curs us proposem una introducció a la interpretació del repertori barroc,
clàssic i romàntic amb criteris històrics, amb instruments moderns. Com era el
llenguatge en aquella època, i com sonava la música. Parlarem de les característiques
dels instruments històrics i els canvis fins als instruments moderns; semblances
i diferències. Explicarem el context històric i musical dels diversos períodes; el
llenguatge, el so i les articulacions característiques de cada període, i les tocarem
amb peces representatives i també en el repertori propi.
1.
2.
3.
4.

Context històric i musical. Compositors i músics. Del barroc al romanticisme.
Característiques instrumentals i la seva evolució.
Llenguatge i articulacions històriques.
Toquem, improvisem, reinterpretem i creem.

Adreçat a: alumnes de grau mig, professionals i amateurs amb moltes
ganes de descobrir un nou llenguatge i una nova sonoritat.

1. Pedagogia i didàctica

Música en moviment

Desenvolupament musical al llarg de la vida
T’agradaria reconnectar amb la teva musicalitat latent?
Vols descobrir nous recursos i maneres de comunicar-te amb els infants
a través de la música i el moviment?
Ballant, cantant, jugant, improvisant i creant, descobrirem un espai on connectar-nos
amb nosaltres mateixes i amb les altres des del llenguatge expressiu de la música i el
moviment. Un espai per a explorar la consciència corporal, l’escolta, la comunicació
sonora, el llenguatge no verbal, la creativitat i el diàleg musical.
Un espai on, d’una manera vivencial i lúdica, compartirem nous enfocaments, recursos
i estratègies pràctiques i accessibles per entendre i acompanyar els infants en el seu
procés de formació del pensament musical: la capacitat innata que tots tenim per
comprendre i fer música.
1. Reconnectar amb la pròpia capacitat expressiva a través de la pràctica musical
compartida.
2. Creacions sonores a través del moviment, el cos i la veu, i objectes multisensorials.
3. Eines per afavorir el diàleg i la improvisació musical.
ible
4. Reflexions al voltant del procés d’aprenentatge musical en la primeria infància
Dispon t
a
i al llarg de la vida.
en form ment
panya
5. Idees per incorporar la pràctica de la música en el marc d’una educació global
d’acom gògic
i integral.
peda
6. Fonaments teòrics i metodològics per a la creació d’activitats seqüenciades
de música i moviment.
7. Un nou repertori de músiques amb sonoritats riques i diverses.
Adreçat a: mestres d’escola bressol, infantil i educació especial, famílies, músics,
estudiants, educadors, organitzacions educatives, institucions, equips de treball...

1. Pedagogia i didàctica

1, 2, 3, provant!
Sonorització

Algú em pot ajudar a connectar aquest micròfon?
Necessito un equip de veus per sonoritzar el combo i no sé per on començar.
En aquest curs es coneixeran els diversos materials per la sonorització
d’un concert i com utilitzar-los correctament (connectors, cables, taula
de mescles, microfonia...) així com recursos i efectes que pot produir
una taula de so.
1. Senyal i connectors
Tipus de cables i connectors per fer funcionar equips d’àudio
2. Altaveu i taula de mescles
Caixa activa, passiva,taula analògica i digital
3. Microfonia
Dinàmic, condensador, microfonar els instruments
4. Instruments i freqüències
Rang de freqüència de cada instrument
5. Paràmetres, utilitats i efectes de la taula de so
Eq, Aux, Bus, Comp, Reverb.
Adreçat a: educadors, organitzacions educatives, institucions,
equips de treball, i tothom que vulgui aprendre a utilitzar els
elements bàsics per la sonorització de qualsevol activitat musical.

1. Pedagogia i didàctica

Acompanyament
pedagògic
Aula d’instrument, grups instrumentals
i primera infància
Acompanyament pedagògic i didàctic a l’aula amb professors a l’aula.
Es treballarà dins dels centres amb els professors i els alumnes a partir
de l’observació, el disseny i la pràctica compartida i s’acompanyaran
els processos de canvi pedagògic per permetre un empoderament real
dels professionals segons les necessitats del centre. La proposta inclou
sessions amb el professorat i sessions pràctiques dins l’horari habitual
amb alumnes.
S’adaptaran els continguts segons d’àmbit de l’acompanyament,
les necessitats del centre i del professorat.
Adreçat a: educadors, organitzacions, educatives, institucions,
equips de treball, músics, estudiants, mestres d’escola bressol,
infantil i educació especial.

2.
Desenvolupament
personal
Educadores empoderades
Educació emocional a l’aula
Gestió d’equips

2. Desenvolupament personal

Educadores empoderades
Enfortir el lideratge educatiu
Mestres i educadores empoderades és un programa pensat per reforçar les capacitats,
la motivació i la presa de consciència en persones dedicades al món educatiu. Aporta
estratègies de resolució de conflictes i eines per fer front als reptes que es viuen en
diverses situacions educatives i, també, per millorar el treball en equip, permet conèixerse millor, desenvolupar les capacitats de lideratge i enfortir el propi camí professional.
1. El meu posicionament
Direcció bàsica
Visió personal
2. Comunicació efectiva
Camp, rol i persona
Rang, privilegis i lideratge de l’aula
Comunicació i dobles senyals
3. El lideratge a l’aula
Desenvolupar una actitud de benvinguda
Recursos, sancions i conflictes: orientació als recursos i l’estrella del disturbi
4. Empoderades dins dels equips i les organitzacions
Adreçat a: Músics, artistes escènics, educadors, organitzacions educatives,
institucions, equips de treball, famílies, joves, adults, estudiants, àmbit socioeducatiu.

2. Desenvolupament personal

Educació emocional a l’aula
Recursos i estratègies
La proposta de formació en educació emocional, pretén endinsar-se i profunditzar
en eines i estratègies per utilitzar a l’aula així com reflexionar sobre la tasca educativa
dels docents.
Es facilitaran eines i recursos per la bona gestió del grup, es desenvoluparan estratègies
metodològiques i resoldrem dubtes i qüestions relacionades amb l’experiència a l’aula.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Educació i benestar emocional
Resolució de conflictes
Educació des de la consciència, pensant en els altres
Relacions personals
Treball de les fortaleses des de la psicologia positiva
Gestió del grup
Gestió del conflicte
Recursos per l’aula

Adreçat a: músics, artistes escènics, educadors, organitzacions
educatives, institucions, equips de treball, famílies, joves, adults,
estudiants, àmbit socioeducatiu.

ible
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a
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3. Desenvolupament personal

Gestió d’equips
“La ment que s’obre a una nova idea,
mai tornarà a la seva mida original”
En aquesta formació ens endinsem en el món dels equips de treball, dels grups
de persones que conformen les organitzacions per generar un espai de treball
sobre les relacions, la gestió del conflicte, la comunicació i altres elements clau
pel bon desenvolupament organitzacional. Es posarà l’atenció en el funcionament
i les estructures dels equips per poder abordar tots aquells elements que ens
ajuden a crear un bon clima de treball i dinàmiques positives per acompanyar
tant els processos de canvi com la consolidació d’equips.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Els lideratges: rols i rangs
La gestió emocional de l’equip
La gestió dels conflictes
La comunicació i l’escolta profunda
Els espais de participació
Dinàmiques de grup

Adreçat a: equips directius, claustres, equips de treball, cooperatives,
organitzacions culturals i educatives, escoles de primària, centres de secundària,
escoles de música.

3.
Projectes
de música i
comunitat
Gestió i implementació
de projectes comunitaris
Del concepte a la praxis

3. Projectes de música i comunitat

Gestió i implementació
de projectes comunitaris
El curs ofereix idees, recursos i reflexions clau per desenvolupar projectes artístics
amb clau comunitària (tan per persones i espais que ja ho fan i volen ampliar la mirada
en aquest àmbit com aquelles persones o institucions que es volen iniciar en el món
de l’art comunitari).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planificació, estratègies i recursos
Gestió i avaluació
Lideratge i participació
Comunicació dels projectes
Gestió de l'equip
Creació i gestió dels projectes

Adreçat a: músics, mestres, ballarins, educadors socials, gestors culturals
i persones d’altres àmbits artísitcs; escoles de música i centres educatius
amb ganes d’iniciar projectes artístics comunitaris partint d’una base sòlida.

3. Projectes de música i comunitat

Del concepte a la praxis
Els projectes de música i comunitat en pràctica
L’objectiu general del curs és oferir idees clau per a estructurar, planificar i implementar
projectes de música comunitària de forma competent així com dotar de recursos didàctics, metodològics i pràctics que afavoreixin el procés d’ensenyament-aprenentatge
d’una forma cooperativa, significativa i funcional.
El Concepte

Praxis

1. La música comunitària

Mostra de la classe amb nens i nenes.

2. Estructura de les classes
Distribució del temps
Organització de l’espai

1. Warm–up

3. Educació emocional
D’on partim
Educació i benestar emocional
Resolució de conflictes
Educar des de la consciència
Relacions personals

2. Aspectes tècnics
3. Llenguatge musical integrat
4. Expressió i creativitat:
jocs musicals
5. El repertori i material
de suport

4. Gestió del grup
El silenci dins l’aula
Rols dins el grup
El lideratge del professorat
Adreçat a: docents, professors d’escoles de música, educadores, equips docents,
claustres, mestres especialistes en música, tutores de primària i professors
de secundària.

4.
Acompanyament
de projectes
Eines i estratègies per a la eficàcia
i eficiència en la gestió

4. Acompanyament de projectes

Eines i estratègies per a la
eficàcia i eficiència en la
gestió de les escoles municipals de música i altres
organitzacions culturals
En aquesta formació es treballarà a partir dels elements clau que potencien els recursos
i les estratègies per la millora de la gestió dels projectes: comunicació, lideratge, visió
educativa, valor públic dels serveis educatius i culturals. Les sessions que es proposen
partiran d’espais d’exposició, intercanvi i debat, alhora que treballarem amb activitats
pràctiques i participatives.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elements que conformen el valor públic
Competències per la gestió
Processos de canvi i lideratge
Clima i cultura dels projectes
Posicionament i rols en els equips
Elements principals de les ofertes educatives
Proposta de treball

Adreçat a: equips directius i equips docents de les escoles municipals de música.
Tècnics municipals d'educació i cultura que gestionin aquests centres. Altres
institucions i organitzacions que volen desenvolupar la seva tasca de forma eficient.

5.
Organització
i gestió de recursos
Formació a mida

5. Organització i gestió de recursos

Et podem ajudar!
Quin tipus de curs, taller, xerrada o acompanyament necessites?
Dissenyem i oferim propostes de formació del professorat,
tant per compte propi com en col·laboració amb altres institucions.

Formació a mida
Dissenyem i oferim propostes de formació continuada del professorat,
tant per compte propi com en col·laboració amb altres institucions.
Podem adaptar els continguts i el format que sol·licitis.
1.
2.
3.
4.

Recursos pedagògics
Gestió d’equips
Acompanyament de projectes
Desenvolupament professional cooperatiu

6.
Xerrades
Projectes artístico-socials
inspiradors d’arreu del món
Dels espirituals al Gospel
La música del segle XXI

6. Xerrades

Projectes artístico-socials inspiradors
d’arreu del món
En aquesta xerrada es farà un recorregut per països del món que compten amb projectes inspiradors
i nutritius que prenen la música i l’art com a eina de transformació social. Un repàs dels projectes
i institucions més rellevants en aquest sentit des de la pròpia experiència dels formadors.

Dels espirituals al Gospel
És un viatge sonor i visual on anirem des dels inicis del gospel fins a l’actualitat. Veurem com evoluciona
i canvia musicalment aquest estil, com engloba molts d’altres estils i com està lligat amb el moment
històric, social i cultural sobretot de Nord-Amèrica.

La música del segle XXI
En aquesta xerrada presentarem les principals característiques (tímbriques, sonores, rítmiques) que
han configurat l’actual panorama de la composició del s.XXI. Sempre des de la pràctica instrumental
explorarem les tècniques més elementals però alhora més rellevants d’aquestes músiques i aprendrem
a escoltar el “so” actual que aquestes reflexen. Donarem les eines necessàries per donar conèixer també
des d’una vessant instrumental el coneixement de tots aquest recursos dins l’aula a fi de fer-lo entenedor
i divertits als nostres alumnes. Tanmateix aprofitarem per escoltar i posar en relleu quines han estat les
obres cabdals que han marcat l’evolució de la música de les darreres dècades.

Adreçat a: professors de música i estudiants de música
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