UNEIX-TE A L’EQUIP
El projecte KiddyMusics és un espai viu on tothom
pot trobar un lloc on desenvolupar-se; els futurs
professionals, els educadors en constant evolució i
les persones que, encara que no es vulguin professionalitzar, volen conèixer com relacionar-se amb els
més petits mitjançant la música.
KiddyMusics t’ofereix la possibilitat de compartir els
seus coneixements i les seves experiències en l’àmbit
de l’educació musical a través dels seus TALLERS DE
CAPACITACIÓ.

Per què el Taller de Capacitació
de KiddyMusics?
La nostra experiència en l’àmbit de la Capacitació ens diu que la teoria que aporta el professorat a l’hora d’ impartir una sessió es veu de
vegades desbordada per la situació real de tractar infants i/o acompanyants amb diverses sensibilitats o estats d’ànim per exemple.

EL TALLER DE CAPACITACIÓ
El taller consta de cinc sessions:
Una de preparació més quatre en situacions reals, i combinar la filosofia i la pràctica en un ambient relaxat i solidari perquè es pugui observar com posem en pràctica la nostra teoria.

Què pots aprendre
•		Sobre la nostra filosofia i com la recerca dóna suport al nostre projecte curricular
• Sobre la influència de la música en el desenvolupament dels infants
i sobre com aplicar-la
• Un nou repertori de cançons, de patrons, d’activitats musicals, etc…
• Com planificar les sessions i gestionar una aula
• Com transmetre la informació als pares i als cuidadors

I també podràs
• Assistir a quatre sessions pràctiques en viu impartides per professors experimentats
• Practicar amb el contingut del material emprat
• Rebre l’atenció personal, l’entrenament i els comentaris dels preparadors
• Conèixer i divertir-te amb altres persones que estimen els nens i la
música

QUÈ PODRÉ FER?
Un cop completat el TALLER DE CAPACITACIÓ de KiddyMusics
podràs triar les diverses opcions proposades:

ENSENYAR EN
UN CENTRE
KIDDYMUSICS
PORTAR EL
PROJECTE
KIDDYMUSICS A
ESCOLES I AMPA’S
OBRIR UN
CENTRE
KIDDYMUSICS*

*Llicències KiddyMusics
KiddyMusics és una Marca Registrada
que només es pot utilitzar amb el permís de KiddyMusics. Sense una llicència, les persones Físiques o Jurídiques
no poden fer ús ni compartir el material en qualsevol situació en què hi hagi
ànim de lucre.

CONTACTA AMB NOSALTRES PER DEMANAR
INFORMACIÓ SOBRE CALENDARIS I PREUS.
hola@kiddymusics.com
Tel. 934 584 203
www.kiddymusics.com

