
“Al cor de tots els hiverns hi viu una primavera

palpitant i darrere de cada nit ve una aurora somrient”. 

Khalil Gibran

 Una vegada més i amb molta alegria us convidem a
participar en la Jornada dedicada a la Música i els
Valors que, per quart any consecutiu, tindrà lloc al 
Conservatori i Escola de Música “El Musical” de
Bellaterra.

Les sessions són totes pràctiques i inclouen materials
per utilitzar a l’aula. Els valors que treballarem aquest 
any son:

- La cooperació, el coratge i l’alegria d’aconseguir una fita
- La curiositat, perseverància i valentia
- L’alegria de viure
- El silenci interior

Si ets mestre com nosaltres, segur que veus també la
necessitat de treballar els valors en l’educació integral 
dels nens i que això es reflecteixi en tots els àmbits. 
Tenir-ho present tant en els temes que triem, com en 
els exemples que fem servir, la manera que plantegem 
la classe i la relació que establim amb els infants. La
música és un llenguatge molt ric que ens ofereix molts
elements i oportunitats per a aprofundir en tots aquests
aspectes.

Intentem fer realitat aquesta esperança de construir, 
entre tots, un món millor per transmetre’l als nostres
infants.

Us hi esperem!!!

 

 

Opcions d’inscripció:
-A una sessió: 30 Euros
-A dues sessions: 55 Euros
-A tres sessions: 80 Euros
-A totes les sessions: 105 Euros

Alumnes o exalumnes del Musical:
-Tres sessions: 70 Euros
-Totes les sessions: 80 Euros

Carrer Ramon Llull, 16 · 08193 Bellaterra · Telf. 93 580 42 46 ·  info@elmusical.cat

INSCRIU-TE A... www.elmusical.cat

divendres 4 de juliol de 2014
JORNADES DE MÚSICA i VALORS 

9:00  Entrega Material i presentació de la Jornada 
           a càrrec  d’Eulàlia Abad.

9:30 a 11:30 El Gran secret de Chopin - cooperació, coratge i alegria
Sessió de música amb cançons, moviment i plasticitat a partir del 
conte  “El Gran Secret de Chopin”. Per a mestres de nens de 5 a 8 anys.
Material: Inclou el conte “Chopin i els nens” de Bellaterra Música Ed.  i 
el CD amb les cançons.
A càrrec de Ana Quilez i Núria Palau, educadores de rítmica Dalcroze.

12:00 a 14:00 Anem a la Selva -curiositat, perseverància i valentia
Sessió de música i moviment a partir de les músiques i les cançons
del projecte “Anem a la Selva”.  Per a mestres amb nens de 3 a 6 anys.
Material: Inclou orientacions didàctiques + CD  “Anem a la Selva” de 
Bellaterra Música Ed.
A càrrec de Marta Canellas,  Arterapeuta. Bachelor's degree in Arts, 
Music and Movement Pedagogy Universität für Music und Darstellende
Kunst Wien, Viena.

15:30 a 17:30 Educar en positiu - alegria
Taller pràctic de risoteràpia on a través de diversos llenguatges com
el joc grupal, la dansa, el moviment i l’expressió corporal buscarem
descobrir i connectar amb l’alegria interior com una actitud personal,
que a la vegada es contagia i multiplica quan es comparteix.
Recursos: Jocs, recursos dinàmics i d’interació per fomentar 
l’optimisme en grup. 
A càrrec d’Andreu Hervàs, expert en la dinàmica del riure.

17:45 a 19:15 Descobrint el món interior - el silenci
Sessió on es treballarà el silenci i el ioga per poder-ho aplicar amb nens
a l’aula durant el dia a dia. 
A càrrec de Lisa Howe, professora de ioga per a nens  i escriptora
de contes infantils, co-fundadora de l’Associació Ioga a l’escola, creadora
del taller “Cuentiños”  per apropar el Ioga als nens i nenes.


