Una nova mirada sobre l’educació musical …

PEDAGOGIA WILLEMS

®

CURS de SENSIBILITZACIÓ I CURS de PERFECCIONAMENT
DEL 21 AL 24 JULIOL 2016 / LLÍRIA (VALÈNCIA) - ESPANYA

PRESENTACIÓ
La Fédération Internationale Willems® organitza del 21 al 24 de juliol 2016, a LlíriaValència un curs de sensibilització i un de perfeccionament a l’entorn dels principis
pedagògics d’Edgar Willems. Aquest curs s’adreça a :
1. als músics, estudiants, professors, educadors, professionals de les llars
d’infants, animadors musicals en diferents contextos (escolar, hospitalari, de
presons) … o simplement com a melòmans.
Aquest curs aportarà eines de creixement tant en la pràctica musical, com en
l’activitat professional en el pla corporal, afectiu i cognitiu..
L’enfoc de Willems, basat en les relacions psicològiques entre la música, l’ésser
humà i el mon que l’envolta, proposa una progressió que s’inspira directament en
aquestes relacions i que les respecta.
És una educació musical activa que apel·la a la receptivitat, la impregnació, la
reproducció, però també, a l’expressió de l’ésser i la seva capacitat d’invenció.
2. a tots aquells que ja han realitzat una formació o el Diploma Willems ® i que
desitgen continuar la seva formació i actualitzar els seus coneixements.
Aquestes jornades estaran conduides per formadors especialitzats en les matèries
que impartiran, professors d’Escola de Música, de Conservatori i d’Universitat :
Franca Bertoli-Cividino (IT) / Eulàlia Casso i Samsó (ESP) / Béatrice ChapuisWestphal (FR) / Nicole Corti (FR) / Christophe Lazerges (FR) / María Ángeles Pérez
Lancho (ESP) / Magali Perol-Dumora (FR) / Christophe Voidey (FR)

PROGRAMA
▶ Plenum :
> Escalfament principalment corporal i vocal.
> Classes amb la participació d'infants de l'Escola de Música UTEM d’AlboraiaValència, en les que es presentaran els 3 graus d'iniciació de la pedagogia musical
Willems®
> Cant coral
> Cursos específcs el matí: pràctica pedagògica per a la sensibilització / veu i
direcció de cor per al perfeccionament (M. Perol-Dumora i N. Corti)
▶ Tallers el 22 i el 23.07 : 2 tallers per triar entre la llista que es proposa a
continuació. 1r taller de 15h a 16h15 / 2n taller de 16h30 a 17h45. Els 2 tallers que
s’hagin escollit, es mantindran durant els dos dies (no es podrà canviar de taller)
Sensibilització :
> A1 : Desenvolupament auditiu en la pedagogia Willems / E. Casso i Samsó
> A2 : El moviment corporal en la progressió Willems / M. A. Pérez Lancho
> A4 : El gest corporal i vocal cap a la improvisació (només de 16h30 a 17h45) / B.
Chapuis-Westphal
Perfeccionament :
> A1 : Desenvolupament auditiu en la pedagogia Willems / E. Casso i Samsó
> A2 : El moviment corporal en la progressió Willems Willems / M. A. Pérez Lancho
> A3 : Aportació de l’harmonia i de la polifonia en els inicis de l’instrument/ C.
Lazerges
> A6 : Harmonització de melodies improvisades, d'oïda i de manera instantània / C.
Voidey
> A7 : La progressió del solfeig / F. Bertoli-Cividino
▶ Concerts WIC : tindreu la possibilitat d’assistir als 3 concerts del Willems®
International Choir en els que presentaran el treball realitzat durant la seva estada
d’estiu que tindrà lloc del 16 al 24 de juliol de 2016. Les concrecions sobre el lloc i
els horaris de les representacions es donaran més endavant.
Dates : 21-23-24 juliol 2016

LLOC
CALENDARI
El curs tindrà una durada de 20 heures de formació repartides en 4 dies :
> dijous 21.07 / 15h-19h (3,5 h)
> divendres 22.07 / 9h-19h (7,25 h)

> dissabte 23.07 / 9h-19h (7,25 h)
> diumenge 24.07 / 9h-12h (2 h)

CENTRE LA SALLE
CV-35, Km. 30 / 46160 Llíria – València (Espanya)
Pàgina Web : http://lliria.lasalle.es/

PREUS (sense despeses de transports, allotjament i àpats)
▶ Despeses pedagògiques :
> Soci de la FIW : 220€
> No soci de la FIW : 320€
A les despeses pedagògiques, s'hi afegirà una taxa diària (drets d’us de les instal·lacions) de
5€ (20 € pels 4 dies del curs)
En el moment de la inscripció, s'haurà de fer un pagament inicial de 50€ a través d’una
transferència bancària o de Pay Pal.
S’acabarà de passar comptes a l’arribada el dijous 21 de juliol.

▶ Adreça-e :

contact@f-willems.org / formacion-bcn-madrid@f-willems.org

▶ Lloc web :

http://www.f-willems.org

INFORMACIONS PRÀTIQUES
TRANSPORTS

Per les despeses d'allotjament i àpats, consulteu la informació pràctica.

▶ Modalitats de pagaments :
> En efectiu
> Per transferència bancària Banque Postale (Lyon-France)
IBAN : FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810 / BIC : PSSTFRPPLYO
> Per PayPal : http://f-willems.org/monde/paiementsEnLigne_newSite.php

INSCRIPCIÓ
La butlleta d'inscripció que s'adjunta en aquest document s'haurà de retornar
emplenada i signada abans de l’1 de juliol a l'adreça següent : : contact@fwillems.org Un cop rebuda, s’enviarà una confrmació d'inscripció per correu-e.
Condicions d'anul·lació :
> En cas d’anul·lació fns a 8 dies abans de l’inici de la formació, es retindran 50€ en
concepte de compensació (corresponents a la quantitat ingressada en el moment de la
inscripció)
> En cas d’anul·lació menys de 8 dies abans de l’inici de la formació, no es retornarà res i
quedarà a deure el cost total de la inscripció (les despeses pedagògiques i els pagament per
l’ús de les instal·lacions)
> En cas d’anul·lació per força major (malaltia o mort) es retornarà el total presentant el
justifcant.

▶ Aeroport - València -> Centre La Salle – Llíria :
- En metro :

Línia 3 Aeroport > direcció Rafelbunyol / parada Ángel Guimerà
Després Línia 2 Ángel Guimerà > direcció Llíria / parada Llíria
Després prendre un taxi per arribar al Centre La Salle
Cost aprox. : 16€ / Durada aprox. del trajecte: 86 min.

- En taxi :

Cost aprox. : 25€ / Durada aprox. del trajecte: 21 min.

▶ Estació de tren Joaquim Sorolla – València -> Centre La Salle – Llíria :
- En metro :

Línia 2 Joaquim Sorolla-Jesús > direcció Llíria / parada Llíria
Després prendre un taxi per arribar al Centre La Salle
Cost aprox.: 15€ / Durada aprox. del trajecte : 64 min

- En taxi :

Cost aprox.: 45€ / Durada aprox. del trajecte: 32 min

▶ Estació de tren Estació del Nord – València -> Centre La Salle – Llíria :
- En metro :

Línia 3 Sortida de Xàtiva > direcció Aeroport / parada Ángel
Guimerà
Després Línia 2 Ángel Guimerà > direcció Llíria / parada Llíria
Després prendre un taxi per arribar al Centre La Salle
Cost aprox. : 16€ / Durada aprox. del trajecte : 67 min

- En taxi :

Cost aprox. : 40€ / Durada aprox. del trajecte : 34 min

INFORMACIONS
▶ Telèfon :
secretaria francesa :
+33 (0)4 72 62 87 38

secretaria espanyola :
+34 933 40 40 65

dilluns, dimarts, dijous de 9h15 a 16h45

dilluns, dimarts, divendres de 9h30
a 13h30

+34 618 06 83 17
de dilluns a divendres 10h-13h / 16h-19h

▶ En cotxe :
- Aeroport-València -> Centre La Salle-Llíria : 30 km / 21 min.
- Estació Joaquim Sorolla-València -> Centre La Salle - Llíria : 40 km / 32 min.
- Estació del Nord-València -> Centre La Salle - Llíria : 35 km / 34 min.
- Parada Metro-Llíria -> Centre La Salle - Llíria : 10 km / 10 min.
- Centre ciutat València -> Centre La Salle -Llíria : 35 km / 32 min.

CONTACTES i ADRECES ÚTILS

▶ Metro València / web / Tarifes / Plànol
▶ Bus València / web / Tarifes
▶ VLC – crèdit card : web / compra possible per internet
És una targeta vàlida durant 24, 48, 72 hores o 7 dies, que ofereix:
- Els viatges en transport públic urbà gratuït: Autobús, Metro et Tramvia zones ABCD i
Trajecte Valencia-Aeroport-Valencia (L3, L5) inclosos.
- L'entrada gratuïta als Museus i Monuments municipals.
- Descomptes fns el 50% per serveis turístics, activitats de lleure, botigues i
restaurants col·laboradores.
▶ Taxis València :
- Ràdio Taxi València : +34 963 70 33 33 / web / Tarifes
- Tele Taxi València : +34 963 57 13 13 / web / Tarifes
▶ Taxis Llíria :
- D. Lorenzo : +34 607 36 51 55
- D. José Martínez : +34 670 31 61 18
- D. Miguel Merino : +34 676 46 34 99
- D. Daniel : +34 677 25 31 66
- D. José Veses : +34 678 46 95 07
> Preu previst de 8€ per trajecte de l’estació de metro de Llíria fns al Centre La Salle (per a
repartir entre els passatges)

▶ Joaquim Sorolla – estació de trens de llarga distància / web
Sant Vicent Màrtir, 171 – 46007 València
▶ Hospital de Llíria / web / Tel. : +34 962 71 88 00
Ctra. València-Ademuz / CV. 35, Km. 28
Accés : a 2 km del Centre La Salle
▶ Centre La Salle / web / Tel. : +34 962 79 06 42
CV-35, Km. 30 / 46160 Llíria – València
▶ Hotel Puerta de la Serranía / web
Ctra. València-Ademuz – CV-35, Km. 32 – 46160 Llíria – València

ALLOTJAMENTS i ÀPATS
▶ Allotjament en habitació doble o triple possible al Centre La Salle-Llíria
(amb límit de places disponibles).
> Per aquells que reserveu una habitació doble o triple i que coneixeu la/les persones amb
la/les que la compartireu, us agrairem que ens indiqueu el nom/noms de la persona/es.
> Per aquells que reserveu una habitació doble o triple però no indiqueu el nom/s del
company/s, secretaria es reserva el dret d’inscriure una/unes persona/s segons el seu criteri.
> Les assignacions es faran en funció de la data d’arribada de la vostra inscripció.

▶ Allotjament en habitació doble possible a l'hotel Puerta de la Serranía-Llíria
(amb límit de places disponibles). Atenció! Cal fer la reserva abans del dijous 26 de
maig per benefciar-se de les mateixes tarifes que el Centre La Salle.
> També, a títol personal, podeu reservar un altre tipus d’habitació directament a l’hotel. La
tarifa que s’apliqui serà la que indiqui el propi hotel
> Com a informació, la distància entre el Centre La Salle i l’Hotel Puerta de la Serranía és de
2 km (a peu : 22 min / en cotxe : 4 a 6 min / no hi ha transport públic).

▶ Àpats possible en pensió completa / mitja pensió / àpats solts al Centre La
Salle-Llíria.

▶ Ofcina de turisme / web – adreces postals de les O.T. / web
▶ Aeroport de València / web
Carretera de l’Aeroport, s/n, 46940 Manises – València
▶ Estació del Nord – Estació de trens de rodalies / web
Xàtiva, 24 – 46007 València

TARIFES per dia
Pensió Complerta
Mitja-pensió (dinar o sopar)
Nit + esmorzar
Àpat solt

Habitació doble
35€
31€
27€

Habitació Triple
30€
26€
22€
12€

