
 

 

 

                     PRESENTACIÓ 

La música és un art, una manera d’expressar els sentiments i les emocions.  

Un munt d’estudis empírics corroboren que l’educació musical millora l’aprenentatge 
de la lectura, les llengües, la matemàtica... potencia la creativitat i els àmbits de 
desenvolupament: psicomotor, habilitats socials, autoestima.  

Ja Plató ens va deixar aquesta reflexió: la música infon ànima a l’univers, ales a la 
ment, vols a la imaginació, consol a la tristesa i vida i alegria a totes les coses. 

Per tot això i més us convidem a la 2a Jornada de Música on podrem compartir i 
gaudir tot fent música d’un espai per a la reflexió i els recursos. 
 

A QUI S’ADREÇA 

A mestres i professors de música i a tothom qui vulgui compartir l’estona. 
 

 

 

PROGRAMA 
 

 

 

 

09.00-09.10 Arribada, acollida i lliurament del material  

09.10-09.15 Benvinguda i presentació de la Jornada  

09.15-10.15 

Activitat plenària: Òpera prima!   

David Guzmán   

Periodista i crític cultural especialitzat en 
litaratura i música. La seva tasca professional es 
desenvolupa a la televisió , ràdio i premsa. 
Coautor de llibres i professor del Màster en 
edició de la UAB 
 

 

 

 

10.15-10.45  Pausa cafè 

 

 

2a Jornada de 
Música... amb bon ritme! 

Barcelona, dijous 23 de gener 2020 
                                                                                                                                                              Codi de la jornada: J2002 
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10.45-12.15  Espais pràctics I (Cal triar-ne un) 

Percussió 
Corporal per 
gaudir i fer 
gaudir el ritme 
Anna Llombart 
Ed. Primària, ESO i 
Batxillerat 

Fem música 
des de la 
prespectiva de 
l’Orff 
Schulwerk  
Mireia Aguiar 
Ed. Primària i ESO 

La imaginació 
en la música 
Eugènia Arús 
Ed. Infantil 

L’harmònica 
a l’aula  
Sergi Raya 
Ed. Infantil i  
Ed. Primària 

BIODANSA. Una 
forma d’educar 
per a la vida. 
Elena Lázaro 
per a tots els nivells 

 

12.20-13.50  Espais pràctics II (Cal triar-ne un) 

Percussió 
Corporal per 
gaudir i fer 
gaudir el ritme 
Anna Llombart 
Ed. Primària, ESO i 
Batxillerat 

Fem música 
des de la 
prespectiva de 
l’Orff 
Schulwerk  
Mireia Aguiar 
Ed. Primària i ESO 

La imaginació 
en la música 
Eugènia Arús 
Ed. Infantil 

L’harmònica 
a l’aula  
Sergi Raya 
Ed. Infantil i  
Ed. Primària 

BIODANSA. Una 
forma d’educar 
per a la vida. 
Elena Lázaro 
per a tots els nivells 

13.50  Final de la Jornada 
 

 

INSCRIPCIÓ 

 

- Per sol·licitar-la podeu clicar al següent enllaç: 

- Inscripció:  http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=288 
 

- Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant, 

Participants d’entitats adherides a la FECC: 45 €   Altres: 54€  

 

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 

El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit con les de 
dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. 

- Devolucions en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la devolució de l’import 
pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha fet el pagament.) 

 Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 

El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona –física o 
jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut. 



 

 

Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el rebut. Així es 
pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de qui s’acabi fent càrrec del cost i, per 
tant, sigui el titular del rebut corresponent. 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les targetes. 

Data límit d’inscripció: fins el  20 de gener (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i 
s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  

 En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import. 

 

 
                     LLOC DE REALITZACIÓ 

Col·legi Adela de Trenquelleón.  c. Guipúscoa, 24. 08018- Barcelona 

Mapa del lloc 

ORGANITZA 

 

     
 

ESPAI PRÀCTIC FORMADOR/ORA EXPLICACIÓ ESPAIS 
PRÀCTICS 

Percussió 
Corporal per 
gaudir i fer 
gaudir el ritme 

Dirigit a 
Ed. Primària, 
ESO i Batxillerat 

Anna Llombart 
 
Professora, ballarina i 
coreògrafa de 
percussió corporal i 
claqué 

 

Aquesta activitat està pensada 
per descobrir, estratègies i 
recursos rítmics que es creen a 
partir de la percussió 
corporal,  tant per captar 
l'atenció dels alumnes cap allò 
que estan fent com per aprendre 
lúdicament conceptes que es 
vulguin introduir a classe. 

Fem música 
des de la 
perspectiva de 
l’Orff 
Schulwerk  

Dirigit a 
Ed. Primària 
i ESO 

Mireia Aguiar  

Professora a l’EMM 
Miquel Blanch 
(Castellbisbal) i a 
l’EMM Can Ponsic 
(Barcelona) 

 

La pedagogia de l’Orff Schulwerk és 
un enfocament basat en 
l’experiència, holístic, relacional i 
creatiu de la música i el moviment 
centrat en l’alumne.  
Aquesta pedagogia es basa en un 
procés d'ensenyament interactiu i 
els seus elements són l’escolta, el 
moviment, el llenguatge oral, el 
cant, el joc i tocar instruments. La 
intenció d’aquesta sessió de 
formació és mostrar eines bàsiques i 
senzilles per a crear amb els infants 
a partir del llenguatge oral, tot 
utilitzant recursos i idees de l’Orff 
Schulwerk..   
Cal dur instruments Orff (de 
placa i petita percussió) 



 

 

La imaginació  
en la música 
 

Dirigit a 
Ed. Infantil 

 

Eugènia Arús 
 

 

Pianista, formadora, 
investigadora i ponent. 
Doctora en Ed. Musical 
Diploma Superior 
d'ensenyament en 
Rítmica, Solfeig i 
Improvisació per 
l'Institut Jaques-Dalcroze 
de Ginebra. Professora 
del Departament de 
Didàctiques Aplicades de 
l’UB.  
Dirigeix el Títol d'expert 
en Música, creativitat i 
moviment de l’URL. 
Col·labora amb la 
Fundació́ Barenboim-
Said. Treballa en grups 
de recerca d’Educació́ 
Musical i Innovació́ en 
diferents entitats. 

El principal objectiu d’aquest 
espai pràctic és proporcionar 
recursos i activitats per a 
conservar i/o desenvolupar la 
imaginació dels infants a través 
de la música. Conservar la 
imaginació en l’etapa infantil ens 
porta a conservar l’escolta, 
l’atenció i la curiositat per 
aprenentatges futurs, Tractarem 
el paper que juga la imaginació 
per activar les emocions en la 
descoberta sonora, per a incitar 
la pràctica motriu en l’educació 
rítmica i per a descobrir objectes 
i instruments sonors en la 
pràctica performativa. 

L'harmònica  
a l'aula  
 
Dirigit a 
Ed. Infantil i  
Ed. Primària  

Sergi Raya 
 
Músic i professor a les 
Escoles Municipals: Maria 
Dolors Calvet de 
Vilafranca Penedès  i 
Robert Gerhard a Valls, 
dirigint orquestres, 
cobles… Creador del 
mètode HARMONICUS  

 

L’harmònica és un instrument 
ideal per a un primer contacte 
amb la música. Amb el mètode 
didàctic HARMONICUS els nens i 
les nenes aprendran a tocar 
l’harmònica de manera molt fàcil 
amb un sistema visual i 
entenedor. Permet fer música en 
grup a l’aula i permet que 
gaudeixin tocant un instrument 
des de la primera sessió. 

BIODANSA 
Una forma 
d’educar per a la 
vida: 
EmocionAR-TE, 
expressAR-TE i 
acompanyAR-TE 
Dirigit a  
tots els nivells  

Elena Lázaro 
 
Fisioterapeuta, 10 anys 
d’experiència en 
neurologia i educació 
especial. 
Facilitadora de 
BIODANSA amb nens 
docents i famílies com a 
eina d’educació 
emocional 

 

És una eina que combina 
música, consciència i expressió 
corporal, moviment i emocions. 
Ens apropa a la creativitat i el 
joc, ens connecta amb la 
vitalitat i l’alegria, i ens dona 
eines resolutives basades en 
l’afecte i l’estima.  
Útil per al propi docent i 
aplicable a l’alumnat. 
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