Formació Willems® 2016/2017
Curs de Sensibilització
a la pedagogia Willems®
PRESENTACIÓ
Aquest curs és una presentació de la proposta pedagògica d’Edgar Willems en la que es
combinaran, d’una banda, profundes reflexions sobre la naturalesa de la música i els llurs
lligams amb la naturalesa humana; i, d’una altra banda,
la pràctica concreta sobre
l’organització i el desenvolupament en els cursos d’educació musical, com a conseqüència
d’aquestes reflexions.
La progressió dels tres graus d’Iniciació es presentarà a través de classes en directe o
classes enregistrades en vídeo així com amb la vivència i pràctica amb els participants del
curs:
• 1r grau: la iniciació musical.
• 2n grau: la iniciació musical: preparació a la lectoescriptura.
• 3r grau: la iniciació pre-solfègica i pre-instrumental.
Els professors:
BÉATRIZ CHAPUIS
JAVIER FERNÉNDEZ
EULÀLIA CASSO i SAMSÓ
CALENDARI I HORARI
• El curs consta de 28 hores repartides en quatre dissabtes:
14 de gener // 11 de febrer // 11 de març // 22 d’abril de 2017
• Horari: matí d’11h a 13:30h; i tarda, de 15h a 19h
LLOC
Institut Joan Llongueres. Carrer Sèneca, 22. 08006 Barcelona
PREU I INSCRIPCIÓ
• Preu del curs: 400€ (en aquest preu s’inclouen la quota anual de membre de la FIW
2017 de 20€ i les despeses de gestió de 50€)
• Per formalitzar la inscripció, entreu a aquest enllaç : Inscripció Curs 2016-2017
• El pagament del curs es realitza a través del següent enllaç de Pay-Pal: Pagament per
internet amb seguretat
PER A MÉS INFORMACIÓ
•

Telèfon: 93 340 40 65 d’11h a 2h del migdia

• Adreça-e: formacion-bcn-madrid@fi-willems.org
• Adreça-e: secretariat@fi-willems.org
• Adreça-p: Fédération Internationale Willems - 43 rue des Hérideaux - 69008 Lyon
(France)

CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ
•
•
•

Cas que l’anul·lació sigui fins a 31 dies abans del primer dia del curs, es retindran 80€
del preu total.
Si l’anul·lació sigui a menys de 31 dies abans del primer dia del curs, es retindrà el
total.
En el cas que l’anul·lació sigui per força major (malaltia, mort...) i amb presentació del
justificant corresponent, només es retindran 50€ corresponents a les despeses de
gestió.

RECONEIXEMENT OFICIAL DEL CURS
Aquest curs es troba dins el “Pla de Formació Permanent dels Professors” del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i, un cop finalitzat, es lliurarà el
corresponent Certificat acreditatiu.

ALGUNA INFORMACIÓ MÉS SOBRE ELS GRAUS D’EVOLUCIÓ
La iniciació musical – 1r grau : desenvolupament auditiu i vocal / cops rítmics / cançons /
moviments corporals naturals.
Graó introductori, en el que la vivència oral i concreta; la revelació dels fenòmens musicals;
desvetllar l’interès, l’adhesió, la participació activa i de les iniciatives; l’afecció al funcionament
global, anant cap al naixement d’actes precisos i de bellesa en tot.
La iniciació musical – 2n grau : desenvolupament auditiu i vocal / cops rítmics / cançons /
moviments corporals naturals.
Prolongació més conscient del 1r grau: alguns fenòmens musicals auditius i rítmics coneixen les
transcripcions gràfiques; amb una major exigència; més memòria; més consciència relativa.
La iniciació pre-solfègica i pre-instrumental – 3r grau:
Període d’ordenar tots els fenòmens viscuts, realitzant, d’una manera homogènia, el pas del concret
a l’abstracte: ordenaments diversos, lateralització dels cos, aplicacions instrumentals, entre altres,
sobre el carilló cromàtic.
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