
 
Formacions Willems® 

DIPLOMA PEDAGÒGIC WILLEMS® 
PER A L’EDUCACIÓ MUSICAL 

FITXA 2/2 - INFORMACIONS 2021/2022 

  INTRODUCCIÓ 

El curs 2021/2022 correspon al 1r any de formació per al Diploma Pedagògic Willems® per a  l’Educació 
Musical. 

Hores totals  • 80 h de classes repar?des durant el curs escolar 
   • 1 h de tutoria individual 
   • 8 h d’avaluacions (7,5h escrites + 0,5h orals) 

• 20 h de curs intensiu d’es?u. 
   => això fa un total de 109 hores de formació el primer any 

  CALENDARI 

  HORARIS 

• Per als caps de setmana de formació + Avaluacions escrites: 11 hores/cap de setmana 
- Dissabte: d’11h a 14h  (d’11 a 2 del migdia) i de 15:30h a 20h (de 2/4 de 4 de la tarda 

a les 8 del vespre) (7 hores de classe) 
- Diumenge: de 9h a 13:30  (4 hores de classe) 

• Pel curs intensiu d’es?u: els horaris en concretaran més endavant. 

Cap de setmana de formació 1 15-16 de gener de 2022 **

Cap de setmana de formació 2 12-13 de febrer de 2022 **

Cap de setmana de formació 3 12-13 de març de 2022 **

Cap de setmana de formació 4 9-10 d’abril de 2022 **

Cap de setmana de formació 5 7-8 de maig de 2022 **

Cap de setmana de formació 6 11-12 de juny de 2022 **

Cap de setmana de formació 7 2-3 de juliol de 2022 ****

Curs intensiu d’es?u 16-17-18 de juliol 2022 ***

Cap de setmana de formació 8 + Avaluacions Setembre de 2022 (pendent de determinar) ****
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  LLOC/LLOCS 

** Cursos de caps de setmana: Ins?tut Joan Llongueres – c/ Sèneca 22. 08006 Barcelona 
Hores reconegudes dins el “Pla de Formació Permanent dels Professors” del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

*** Curs intensiu d’es?u: El curs es realitzarà a Lió en les dates indicades. Més endavant s’enviarà la 
informació. 

**** 7è i 8è cap de setmana + avaluacions: Musicant, Escola d’Educació musical i instrumental. c/ 
Indústria, 311, baixos. 08041 Barcelona 

  FORMADOR/S 

Javier Fernández OrWz: Titular del Diploma Professional DidàcWc Willems® des de 2007. 
Eulàlia Casso i Samsó: Titular del Diploma Professional DidàcWc Willems® des de 2007. 

  TAXES D’INSCRIPCIÓ (transport, allotjament i pensió no inclosos) 

• Tarifes: Els parHcipants que treballin a les escoles adherides a la FIW, com a Membres Associats, es beneficien d’un 10% de 
descompte en les despeses pedagògiques. 

• Pagament - El pagament es pot fer en 1, 3 o 9 terminis com a màxim segons el calendari concretat al 
formulari d’inscripció. En cas de no respectar aquest compromís, la FIW es reserva el dret 
de demanar el pagament íntegre, de manera immediata. 
- Sobre les condicions d’anul·lació/compromís dels inscrits, consultar la Fitxa 1 / 2 - 
Presentació. 

• Formes de pagament 

Formació DPWEM / Mòdul D-EM1 / 2021-2022 ParWcular Empresari/OPCO

Taxes pedagògiques (curs + tutoria individual + avaluació + curs 
d’esHu)

1.420 € 1.990 €

Taxes de ges?ó 50 € 50 €

Total 1.470 € 2.040 €

+ Quota FIW 2022 a càrrec de l’inscrit: 20€ (15€ per als estudiants, presentant jusHficant)

1. En metàl·lic

2. Per transferència a la Banque Postale : 
IBAN : FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810 / BIC : PSSTFRPPLYO

3. Per transferència bancaire PayPal (si la transferència a la  Banque Postale no fos 
possible): 
hpps://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR
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https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+S%25C3%258Bneca,+22,+08006+Barcelona/@41.3968433,2.1539391,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a297385c02a3:0x9b05963b2823a1b9!8m2!3d41.3968393!4d2.1561331
https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR


  INSCRIPCIÓ i INFORMACIONS 

• Inscripció: 
Cal completar el formulari d’inscripció, signar-lo i enviar-lo per correu-e a les qualsevol de les dues 
adreces-e que teniu escrites a con?nuació. 

• Informacions: 
- Tel. de contacte a Lió  :+ 33 (0)6.18.16.54.38 

Tel. de contacte a Barcelona: 93 340 40 65 (ma?ns) 
- Adreça-e de contacte a Lió: contact@fi-willems.org 

Adreça-e de contacte a Barcelona: formacion-bcn-madrid@fi-willems.org 
- Seu : 46 rue Bugeaud – 69006 LYON (France) 
- Lloc web : www.fi-willems.org 

Associació registrada a la Préfecture du Rhône amb el núm. W691063767 / APE N°8559B /  

SIRET n° 327 237 566 000 77 / Organisme de formació n° 82 69 12 756 69.  

(Aquest registre no suposa el consenHment de l’Estat)  
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