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Formacions Willems® 

DIPLOMA PEDAGÒGIC WILLEMS® 
PER A L’EDUCACIÓ MUSICAL 

FITXA 1 - PRESENTACIÓ 

  INTRODUCCIÓ 

La Formació per a l’obtenció del Diploma Pedagògic Willems® per a l’Educació Musical (DPWEM)va 
dirigida als músics-pedagogs interessats a completar la seva formació musical i pedagògica, o bé com a 
desenvolupament personal. 

  OBJECTIUS 

Els objectius de la Formació per a l’obtenció del Diploma Pedagògic Willems® per a l’Educació Musical 
són: 
• Aportar als professors en actiu o als estudiants, els elements que els permetin una visió alhora global,
detallada i oberta de la pedagogia Willems® per tal de preparar i després acompanyar els alumnes
(infants, adolescents o adults) en una pràctica musical autònoma i artística.
• Preparar per a les proves teòriques i pràctiques del diploma

  PROGRAMA 

La Formació per a l’obtenció del Diploma Pedagògic Willems® per a l’Educació Musical prepara per a la 
pràctica i el domini dels quatre graus de la progressió pedagògica establerta per Edgar Willems que va de 
la iniciació musical fins al solfeig viu i la pràctica instrumental. 
L’obtenció del diploma autoritza el diplomat a fer valdre el seu domini de les bases del « Mètode 
Willems® » i dona fe de la seva capacitat per a impartir classes dels quatre graus. 

El programa comprèn els continguts següents: 

1. Musicalitat:
• Desenvolupament auditiu complet (qualitats del so, moviment sonor, intervals, acords de 3 i 4 sons,

agregats i espai intratonal)
• Sentit rítmic i mètric, polirítmia i polimetria, moviment corporal i improvisació rítmica
• Cultura vocal, cant, adquisició d’un repertori de cançons, sentit melòdic, improvisació lliure, modal,

tonal i invencions melòdiques escrites, direcció de cor.
• Harmonia pràctica vocal i instrumental a 2, 3 o 4 veus, cadències harmòniques, improvisació

harmònica i composicions escrites – Els inscrits han de disposar personalment d’un piano o, com a
mínim, d’un teclat electrònic-

• Solfeig i dictats rítmics, melòdics i harmònics
• Audició musical i lectura sobre partitura d’orquestra
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2. Pedagogia:
• Curs de pedagogia  fonamental, on es tractaran els temes relatius a la música, l’educació musical i

instrumental i també la psicologia de l’infant en l’acte musical, principalment sobre la base de l’obra
escrita d’Edgar Willems

• Observació de classes pràctiques (en directe amb infants o en vídeo), progressió pedagògica des de la
iniciació musical (primer i segon graus), el presolfeig i el preinstrument (tercer grau) fins al solfeig viu
(quart grau) i els inicis a l’instrument, al mateix temps que s’experimenta aquesta progressió
personalment

• Durant tota la formació, treball en comú sobre seqüències de vídeos amb lliçons pràctiques que
aportaran els propis participants, filmades en el marc de la seva activitat amb els seus propis alumnes

  DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

1. Incorporació / Requisits previs
• L’admissió a la formació es realitza després de rebre el full d’inscripció junt amb la fotocòpia dels

diplomes o títols necessaris per a poder-hi accedir i amb una carta de presentació opcional.
• La formació està oberta als músics amb mínim el títol del Grau Professional o un Títol superior lliurats

per un Conservatori, un grau o màster, i una activitat pedagògica ja iniciada o amb previsió d’iniciar-se
des del 1r any de formació (ensenyament, tallers pedagògics musicals...).

• Els interessats que no disposin de cap dels diplomes citats o d’algun diploma equivalent, se’ls farà una
prova d’entrada que consistirà en una avaluació de cant, solfeig escrit i oral (lectura i dictat melòdics i
rítmics) i de pràctica al teclat.

2. Durada de la formació
La formació es desenvolupa en 2 anys amb un total de 254 hores (col·lectives i individuals) distribuïdes
en forma de caps de setmana durant el curs escolar i de cursos intensius d’estiu segons un calendari
prèviament establert.
• Any 1 / D-EM1: 124 hores / 80h de classe + 1h de tutoria individual + 8h d’avaluacions (escrites i orals)

+ 35h de congrés d’estiu que pot ser a la ciutat i al país del centre de formació o no.
• Any 2 / D-EM2: 130 hores / 84h de classe + 2h de tutoria individual + 12h d’exàmens escrits + 12h de 

seminari internacional d’examen final/exàmens orals + 20h curs d’estiu que pot ser a la ciutat i al país 
del centre de formació o no.

3. Terminis d’accés
• L’obertura d’un curs de formació dependrà de la inscripció d’un mínim de 10 persones (15 com a

màxim)
• La data màxima per presentar el full d’inscripció junt amb la còpia del títol o títols corresponents, serà

l’1 de novembre de 2022.

4. Accessibilitat per a persones amb alguna discapacitat
Les seus on es fan les formacions/cursos de la Fédération Internationale Willems® compleixen
majoritàriament les normes per a persones amb mobilitat reduïda. És indispensable contactar amb la
FIW per tal de poder anticipar i prendre les mesures necessàries per a la millor acollida possible.

  MITJANS PEDAGÒGICS, TÈCNICS I DE GESTIÓ 

1. Mitjans pedagògics
La formació comprèn entre d’altres
• la presentació de classes pràctiques
• la posta en pràctica col·lectiva de la pedagogia entre els assistents
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• treball tècnic col·lectiu
• treball tècnic personal in situ i/o bé a realitzar entre dues sessions
• l’estudi de textos d’Edgar Willems o d’altres obres relatives a les temàtiques tractades y a la pedagogia

musical Willems®

2. Mitjans tècnics
Les classes es desenvolupen en locals adaptats per a la pràctica musical i el moviment corporal (espais
grans, equipats amb instruments musicals i material pedagògic sonor i audiovisual)

3. Mitjans de gestió
Les classes, sota la direcció del Responsable de les formacions de la FIW, són impartides per:
• formadors titulats amb el Diploma Professional Didàctic Willems® (obtingut després d’un mínim de 10

anys de pràctica pedagògica activa i després d’una formació específica)
• formadors especialitzats en el seu camp d’intervenció, musical o d’altre tipus: pedagogia general,

investigació científica, desenvolupament personal, cos i moviment...

  MITJANS DE SEGUIMENT DEL TREBALL I APRECIACIÓ DE RESULTATS 

• Els assistents i els formadors signaran fulls d’assistència cada mitja jornada de formació justificant la
realització d’aquesta formació.

• Es proposaran diferents tipus d’avaluacions (orals i escrites, col·lectives i individuals) durant la
formació. Per altra banda la programació de la formació comprèn avaluacions (musicals i
pedagògiques) en acabar el 1r any i els exàmens escrits i orals del Diploma Pedagògic Willems® per a
l’Educació Musical al final del 2n any.

  CERTIFICACIONS DE LA FORMACIÓ 

• En acabar el 1r any, la FIW remetrà a cada assistent un certificat, precisant la naturalesa, els
coneixements adquirits i la durada del curs.

• Es lliurarà una certificació  (assistència/participació i butlletí de qualificacions) als assistents que no
hagin validat totes les proves del diploma.

• El Diploma Pedagògic Willems® per a l’Educació Musical es lliurarà en acabar els exàmens escrits i orals
de final del 2n any si el candidat ha validat la pedagogia pràctica (vídeo) i ha participat a dos cursos
intensius (un dels quals ha de ser internacional). Es lliuraran també certificacions
(assistència/participació i un butlletí de qualificacions)

  REGLAMENT(S) 

Els diferents reglaments de les Formacions i de l’Organisme es poden consultar i descarregar al web de la  
Fédération Internationale Willems® https://fi-willems.org/es/ o es poden enviar per correu-e si així es 
sol·licita. 
• Reglament Interior/ Formacions Willems®
• Reglament Pedagogia Pràctica Vídeos / Formacions Willems®
• Reglament Interior / Fédération Internationale Willems®
• Condicions Generals de Venda / Fédération Internationale Willems®

=> consultar Règlements

https://fi-willems.org/reglas-de-procedimiento-de-la-fiw/
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  PREUS / CONDICIONS I COMPROMISOS 

1. Taxes d’inscripció

Desglossament del preu global de la Formació DPWEM (juliol 2022) 
1r any: Taxes pedagògiques + Taxes de gestió  1.655 € 
2n any: Taxes pedagògiques + Seminari d’examen final + Taxes de gestió  1.905 € 
Total de la formació per al DPWEM (1r i 2n anys)  3.560 € 
+ Quota anual a càrrec del participant 20€ (15€ per als estudiants, presentant un justificant)

- Aquestes tarifes no inclouen transport, allotjament ni pensió.
- Aquestes tarifes poden ser ajustades en el decurs de la formació
- Aquestes tarifes no estan sotmeses al IVA (IVA no aplicable, article 293B del “code général des impôts)

2. Condicions d’anul·lació
• En cas de força major, es retornarà la totalitat de les taxes pedagògiques, després de deduir-ne el preu

de les sessions  fetes abans de l’incident i sempre presentant un justificant.
• En cas contrari la FIW es queda un mínim d’un terç del total de les taxes pedagògiques. La quantitat

que queda després de la deducció d’aquest terç o del preu de les classes ja realitzades abans de
l’anul·lació si aquest preu és superior a un terç no es retornarà sinó que quedarà com a val per a
qualsevol activitat pedagògica de la FIW (formacions, cursos intensius, trobades...)

• En amdós casos les taxes de gestió quedaran ingressades a la FIW.

La Fédération Internationale Willems® és una associació sense ànim de lucre.  Els cursos s’autofinancen. Tota inscripció suposa 
un compromís individual per una quantitat donada . Cada pagament contribueix a l’equilibri del conjunt. 

3. Compromís mutu entre els inscrits i la FIW
• La FIW es compromet a assegurar tots els cursos programats durant tot el decurs de la formació, és a

dir 2 anys. Les classes o cursos intensius que no s’hagin pogut assegurar es substituiran o bé seran
deduïts del total de la inscripció anual.

• Els inscrits es comprometen des del moment de la inscripció a seguir la formació fins al final i a assistir
a totes les classes, amb un marge de tolerància del 25% d’absències sense reducció de tarifa.

• Els inscrits es comprometen a pagar la totalitat de la inscripció segons el mode de pagament convingut
en la seva inscripció.
• En cas de no pagament i després d’haver estat advertit, l’expedient es passarà a un servei extern:

France Recouvrement

  INFORMACIÓ & INSCRIPCIONS 

Fédération Internationale Willems® 

- Tel. de contacte a Lió:+ 33 (0) 6.18.16.54.38
Tel. de contacte a Barcelona: 93 340 40 65 (matins)

- 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 00077 

Organització de formació N° 82 69 12756 69 (Aquest registre no suposa el consentiment de l’Estat.)

Darrera posada al dia : setembre 2021




