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*Activitat en tràmit de Reconeixement pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Dissabtes al matí
5 Sessions: 249 Euros
4 Sessions: 199 Euros
3 Sessions: 181 Euros
2 Sessions: 121 Euros
1 Sessió: 61 Euros

                         EL MUSICAL - CONSERVATORI 
                         PRIVAT DE MÚSICA
Carrer Ramon Llull, 16 — 08193 — Bellaterra
Telf. 93 580 42 46 - info@elmusical.cat

Com arribar-hi ?
FGC- Ferrocarrils línia S2 i S55. 
Parada: Bellaterra
Durada trajecte: 20-25 min (de Bcn)

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS  www.elmusical.cat

Cursos Musicals per
Educadors de 0-5 anys

2015 13a EDICIÓ 
Per tretzè any consecutiu i amb la il·lusió de sempre, tornem a preparar per a vosaltres els Cursos        
Musicals per Educadors. Us proposem 4 sessions a càrrec d'Eulàlia Abad i 1 sessió complementària 
pensada pels educadors que treballen amb els més petits a càrrec de Maria Josep Besson. 

Sessions 0-5 anys amb Eulàlia Abad i Maria Josep Besson: 
En aquestes sessions hi trobareu exercicis d'imaginació, escolta, moviment, 
audició, ritme, relaxació...tots ells fàcils i didàctics. També us omplirem d'idees 
per poder posar en pràctica a l'aula; i finalment organitzarem una classe amb 
les estacions. Per quart any, seguim incloent el projecte de Música i valors. 

      

Activitats de relaxació amb diferents propostes auditives, 
de moviment amb campanes, instruments de percussió, titelles
i moltes coses més... De 0 a 3 anys.

        ESCOLTEM I COMPARTIM
                  amb Eulàlia Abad

                  (7 març 2015- 9,30h a 14h)
             Repetició 2013

EL JAZZ PELS MÉS PETITS
amb Eulàlia Abad

  (21 març 2015- 9,30h a 14h)
   Moviment i danses

Diversos estils de jazz, escollits i variats, propostes d'audició 
participativa, petites histories d'imaginació amb moviments 
senzills, originals i divertits per treballar el cos i la lateralitat, 
l'expressió i l'alegria de la música. De 0 a 3 anys.

MIRANT EL CEL
amb Eulàlia Abad

(11 abril 2015 - 9,30h a 14h)
Valors, repetició 2013

CANÇONS I SOMNIS DE BRESSOL 
amb Eulàlia Abad

(18 abril 2015 - 9,30h a 14h) 
NOU!

Cançons, exercicis d’audicions i jocs auditius per als més menuts. 
Diversos instruments en són els protagonistes. Propostes 
didàctiques variades i màgiques. Un seminari ple de sorpreses!
De 0 a 2 anys.

A través dels jocs, les cançons, el moviment, l'experimentació 
amb material sonor, la improvisació...els petits acompanyats dels 
adults descobreixen que la veu, el cos i la música són els vehicles 
de la comunicació afectiva. En aquesta sessió aprendrem 
recursos que ens ajudaran a desenvolupar els seus sentits, a 
establir un vincle amb ells i poder utilitzar-ho a l'aula. Sessió per
a nadons de 0 mesos fins que caminen.

    MUSICOTERÀPIA PELS MÉS PETITS
    amb Maria Josep Besson

  (28 febrer 2015- 9,30h a 14h)
   Repetició 2013

En Niko és un titella molt especial, li agrada molt mirar el cel, i ell 
ens inspirarà per conèixer tot el que podem descobrir. El cel, el 
sol, els núvols, els avions, els globus, el vent, la pluja, la lluna, els 
estels...Organitzarem una classe de música amb aquest centre 
d'interès amb exercicis auditius de moviment i de relaxació 
guiats per aquest misteriós i divertit personatge. De 0 a 3 anys.


