TALLER DE CAPACITACIÓ

Adreçat a les persones que hagin cursat estudis de música a qualsevol nivell, Educadors
d’Escoles Bressols, Mestres d’Infantil i Primària, Professors de música i tots aquells interessats en
una formació pràctica sobre la sensibilització Musical en edats primerenques.
És molt convenient saber afinar per aplicar els continguts de la formació de manera profitosa.

DATES, HORARI i PREU:
DISSABTE 18 D’ABRIL i DIUMENGE 19 D’ABRIL 2020

DISSABTE 18 ABRIL MATÍ

9h - 9:45

BENVINGUDA/PRESENTACIÓ DE LA FORMACIÓ

10h a 10:45

OIENT AL TALLER KIDDYMUSICS&FAMILY nadons fins a
18 mesos

11:30 a 12:15

OIENT A TALLER KIDDYMUSICS&FAMILY nens/es de 19
mesos a 5 anys

DESCANS
12:45 a 14h

PRIINCIPIS GENERALS DE LA METODOLOGIA

DINAR
DISSABTE 18 ABRIL TARDA

DIUMENGE 19 ABRIL MATÍ

16h a 17h

Musicalitat en mode Major, menor i mètrica doble i triple

17h a 18h

Recitats en Mètrica irregular parell i irregular imparell

18h a 19h

Moviment ( flow, pes, espai i temps)

9:30 a 11:00

Patrons melòdics i Patrons rítmics

11:00 a 12:15

Estructura d’una sessió

12:15 a 14h

Planificació sessions de pràctiques presencials
Treballs a presentar: Cançó Major doble, Recitat triple
Dubtes i preguntes

• Assistència a 4 sessions com a oient a l’escola Kiddymusics impartides pel nostre
•
•
•
•
•

equip (calendari segons la vostra disponibilitat).
Les pràctiques com a oient s’hauran de fer abans del 30 de maig 2020.
1 sessió pràctica impartida pels inscrits, individualment, sota la supervisió de la
professora titular.
Presentació de treballs.
1 sessió individual i personal per fer la valoració de la formació.
Accés al nostre programa “engine” amb contingut de la formació i mostra de sessió
amb tot el material necessari per a la seva realització.

TALLER DE CAPACITACIÓ: TOTAL HORES - 22 h -PREU: 300 €
PROCEDIMENT DE PAGAMENT:

• S’haurà d’abonar el 50% del Taller mitjançant transferència bancària a:

BANC SABADELL Núm: ES24 0081 0556 7400 0114 3922 abans del 9 d’abril 2020.
• El segon pagament es farà abans del 15 de maig 2020 amb el mateix procediment.
• Indicar al concepte: nom complet de l’inscrit i Taller Capacitació KiddyMusics.
• Enviar el comprovant a: hola@kiddymusics.com
• Es recomana portar roba còmoda per realitzar el Taller.
Es lliurarà el CERTIFICAT DE FORMACIÓ corresponent.
Es demana un total de 85% d’assistència a la formació per poder obtenir el certificat sent
indispensable la sessió pràctica impartida per l’inscrit, el cap de setmana sencer del 18 i
19 d’abril, la sessió de valoració individual i almenys dues sessions com a oient.
PROFESSORAT:
Mluz Pérez - Directora de l’escola KiddyMusics i responsable del Departament de
KiddyMusics 0 a 6 anys.
Podeu consultar el currículum al nostre web: https://www.kiddymusics.com/equip/#
I l’equip docent de KiddyMusics 0 a 6 anys.

