
 

 

 

 
 
El text que trobareu a continuació precisa el marc administratiu i institucional de la Formació 
Willems®, adoptat pel Consell d'Administració de la Federació Internacional Willems® el 23 de 
juliol del 2015 a Ljubljana (Eslovènia), revisat i corregit l’agost de 2020. 
 
La Formació al Diploma Pedagògic d’Educació Musical Willems® es desenvolupa en 3 anys amb un 
total de 320 hores de formació (sense comptar les avaluacions i els exàmens). 
 
NOMBRE D’HORES 
 

- 1r any: Mòdul D1 
• 80 h de formació repartides durant el curs 
• 6 h d'avaluació 
• 1 h de seguiment individual  
• 20h de Curs d’estiu o 1 Congrés internacional 

 
- 2n any: Mòdul D2 

• 85 h de formació repartides durant el curs 
• 8 h d'avaluació 
• 2 h de seguiment individual 
• 20h de Curs d’estiu o 1 Congrés internacional 

 
- 3r any: Mòdul D3 

• 90 h de formació repartides durant el curs 
• 12 h d'avaluació 
• 2 h de seguiment individual 
• 12 h de Seminari internacional d'examen final + sessió d'examen 
• 20 h de Curs d’estiu o 1 Congrés Internacional 

 
 
  CONGRESSOS INTERNACIONALS I CURSOS D’ESTIU 
 
Els Congressos Internacionals tenen lloc cada tres anys.  
 
Mòduls D1 i D2 
La Fédération Internationale Willems® pot decidir, pel que fa als centres de formació que gestiona 
internament, organitzar Curs d’estiu o el Congrés internacional en un país diferent del que es troba 
el centre de formació habitual. 
 
Els centres de formació, membres delegats de la Fédération Internationale Willems®, poden afegir-
se als cursos d’estiu organitzats per la Fédération Internationale Willems® o bé programar llurs 
propis cursos d’acord amb aquesta. 
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Mòdul D3  
El Curs d’estiu o el Congrés internacional de l’any en curs, es durà a terme després del Seminari 
internacional d’examen final i de la sessió d’exàmens orals corresponents (de 4 o 5 dies en funció 
del nombre de candidats). Aquest seminari comprèn la revisió i la realització de les proves dels 
candidats que hagin estat admesos després dels exàmens escrits.  
 
El Seminari internacional d’examen final i el Curs d’estiu (o el Congrés internacional) es poden 
desenvolupar en un país diferent del que es troba el centre de formació habitual del candidat. 
 
El Diploma Pedagògic d’Educació Musical Willems® es lliurarà als diplomats al final del 
Congrés Internacional o del Curs d’estiu realitzat després d’aquest “Seminari”. L’estudiant haurà 
d’haver participat obligatòriament en aquest Congrés o Curs. 
 
  VALIDACIONS 
 
El Diploma Pedagògic d’Educació Musical Willems® es lliura als estudiants que hagin satisfet 
les etapes següents : 

- 3 anys de formació, cada nivell serà validat mitjançant una avaluació i en el cas del 3r any, 
amb un examen final.  

- Les avaluacions del D1 i el D2, obligatòries, es consideren com un control continu sobretot 
pel que fa a les dissertacions, els temes de les quals ja no es tornaran a tractar més 
endavant. Els resultats són indicadors que permeten adaptar els itineraris individuals al 
programa del curs següent. No es podrà presentar al mòdul D3 ningú que no hagi passat 
les proves d’aquestes avaluacions. 

- Les proves d’examen final consten de 4 parts: musicalitat escrita, musicalitat oral, 
pedagogia escrita que després es completarà amb una entrevista amb el jurat i pedagogia 
pràctica (classe donada als propis alumnes del candidat, lliurada en un vídeo a la comissió 
de validació –veure el reglament específic). Per passar les proves de musicalitat oral, s’han 
d’haver superat les proves de musicalitat i pedagogia escrites.   
Només es poden haver tingut 3 insuficiències (una nota ≤11/20) en el conjunt de les proves 
per poder obtenir el Diploma, sempre que la mitjana general de l’examen sigui superior a 
14/20. La prova de pedagogia pràctica ha de ser validada independentment de la resta. 

- 3 cursos intensius: 1 Congrés Internacional i 2 cursos d’estiu. 
- Assistència a un mínim d’un 75% de les hores de formació impartides durant l’any + 

assistència al Congrés Internacional o al curs d’estiu. 
 
En cas de no assistència a un o altre dels cursos d’estiu o Congrés Internacional, l’estudiant haurà 
de fer el següent curs d’estiu o Congrés, a la fi del qual se li podrà lliurar el Diploma. 
 
  DURADA DE LA VALIDACIÓ 
 
Els candidats que al final del seu examen hagin tingut més de 3 insuficients (amb l’excepció de la 
classe pràctica) se’ls guardaran les proves validades fins a una 2a sessió d’examen l’any següent, 
havent de refer només les proves insuficients. Passada aquesta 2a sessió i si encara hi ha massa 
insuficients, hauran de refer la totalitat de les proves de musicalitat del Mòdul D3 per obtenir el 
diploma en una nova sessió d’examen. Les notes de pedagogia escrita es guardaran aprovades. 
La validació de la classe pràctica pot esdevenir posteriorment sense límit de temps, restant 
validades les altres proves.  
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