
TALLER D’INICIACIÓ AL MÈTODE de SENSIBILITZACIÓ MUSICAL de
KiddyMusics de 0 a 3 anys

Consisteix en tenir una visió general de la metodologia Kiddymusics
d'immersió musical en edats primerenques i conèixer com
s’implementen, assistint a les sessions pràctiques proposades.

Adreçat a educadors,  estudiants de música i/o educació infantil i primària
i  professionals del món de la psicologia, logopèdia, musicoteràpia, amb
experiència musical, que treballen amb edats de 0 a 3 anys i vulguin
completar la seva tasca amb eines musicals i pedagògiques.

Tots el participants hauran de ser majors de 18 anys.

KiddyMusics lliurarà un certificat indicant haver rebut la formación pel
nombre d’hores rebudes.



HORARI:

DISSABTE MATÍ

9:00 a 9:45
Benvinguda/Presentació del Taller + Iniciació al
mètode

10:00 a 10:45

Oient a la sessió en viu amb:

“KiddyMusics&Family” amb nens/es de 18 a 36 mesos

DESCANS

11:15 a 12:15

Observacions i Valoracions segons el

mètode  de la sessió amb nadons i

infants

12:45 a 14:00 Principis Generals del Mètode

DISSABTE TARDA

16h a 17:00
Immersió melòdica i rítmica en  mode Major, menor i
mètrica doble i triple

17:00 a 18:00
Immersió rítmica en Mètrica irregular parell i irregular
imparell

DESCANS

18:20 a 19:30 Moviment

DIUMENGE

9:00 a 11:00 Patrons melòdics i rítmics

11:00 a 12:15 Estructura d’una sessió completa

12:15 a 14:00
Treballs a presentar: Immersió melòdica en Major
doble + Immersió rítmica triple

Dubtes i/o preguntes + comiat.
Lliurament de certificat



I a més...

● Observacions dels  treballs al Drive del Taller.

● 1 sessió individual i personal per fer la valoració dels treballs via presencial o
Online.

● Es lliurarà una carpeta “KiddyMusics” amb documentació.

TALLER D’INICIACIÓ AL MÈTODE KiddyMusics

Hores: Taller + activitats complementàries: 15h presencials / 22h de
dedicació total)

Preu: 140€

Aforament limitat a 12 participants

INSCRIPCIÓ: Omple el següent FORMULARI i respon a totes les preguntes

PROCEDIMENT DE PAGAMENT:

• S’haurà d’abonar el 50% del Taller* mitjançant transferència bancària
abans del 10 de Juny del 2021 a:

BANKIA ES98-2038-9111-9960-01310362

• El segon pagament es farà abans del 21 de Juny del  2021 amb el mateix
procediment o també el mateix dia d’inici del Taller en efectiu a la
secretaria de KiddyMusics.

• Indicar al concepte: nom complet de l’inscrit i Taller Iniciació Mètode
KiddyMusics. • Enviar el comprovant a: hola@kiddymusics.com

https://forms.gle/dsuxWrmpzrJ3ta9T7


• Només serà retornable en el cas d’haver d’anular el Taller per restriccions
per part de les autoritats.

NORMES:

. Per  rebre el corresponent certificat s’haurà d’haver assistit al 85% de la

totalitat d’hores programades i haver presentat els treballs sol·licitats

· Es seguirà el protocol segons la normativa vigent referent al COVID’19

· Es demana portar una mascareta homologada

· Es demana puntualitat per un bon funcionament del Taller

• Es recomana portar roba còmoda i mitjons per realitzar el Taller

· Es recomana portar estris d’escriptura

PROFESSORAT:

Mluz Pérez del Cura - Directora de l’escola KiddyMusics, Llicenciada en

Música en l'especialitat de piano i Música de cambra, a més  responsable

del Departament de  KiddyMusics 0 a 6 anys.

Lorena López López - Professora del Departament de kiddyMusics 0 a 6

anys. Llicenciada en Música en l’especialitat de viola i Musicoterapeuta.


