
El Musical - C/Ramon Llull, 16 - 08193 Bellaterra - 93 580 42 46 - info@elmusical.cat - www.elmusical.cat

INSCRIPCIONS A...                            www.elmusical.cat

12 i 13 de juliol 2012
Benvolguts tots! 
El proper 12 i 13 de Juliol  es celebraran les jornades de  “Música i Valors”.
Sovint la paraula valors es confon … valors són les virtuts que anem adquirint,  poc a poc , a través de les 
experiències, de les vivències i de la re�exió, virtuts que són dins l’ésser humà i que de vegades oblidem de 
desenvolupar i /o de utilitzar per ser millors i fer un món millor.
L'Art i en especial la música ens acosta amb força a viure intensament aquest camí  i a desenvolupar  i expressar 
amb alegria i con�ança el nostre món interior.
Us hi convidem doncs per segona vegada a  compartir  les jornades de música i valors amb nosaltres.
Aquest any hi haurà novetats interessants.
Benvinguts tots i totes!
                                                                                                                                                                                                 Eulàlia Abad
                                                                                                                                                                             El Musical – Juliol 2012

Qui fa el curs: 
Eulàlia Abad, Eugènia Arús,
Miguel Gallardo i Jordi A. Jauset.

Dies:
Dijous 12 de juliol (tarda).
Divendres 13 de juliol (matí).

Horari per sessions:
Dijous:
- 16’00 a 18’00   El valor de la diferència
- 18’00 a 20’00   Música i neurociència

Divendres: 
- 10’00 a 12’00   Conte “Encanteri a la granja”
- 12’30 a 14’00   Construïm un món millor

Opcions d’inscripció: 
- A una sessió:  30 euros
- A dues sessions:  55 euros
- A tres sessions:  70 euros
- A totes les sessions: 80 euros 
(60 euros per alumnes/exalumnes
de El Musical).

Material:
- Les activitats 3 i 4 inclouen material
per emportar.

DESCRIPCIÓ DE LES SESSIONS

1) EL VALOR DE LA DIFERÈNCIA – Miguel Gallardo
Taller plàstic sobre la diversitat i la discapacitat
L'Art  i la plàstica ens poden  ajudar a  la re�exió dels valors i de com  
viure la diferència.  
Aquest any comptem  amb la presència i col•laboració  de Miguel 
Gallardo, il•lustrador amb una llarga trajectòria guanyador entre altres 
premis d’un Serra d’or pel llibre “¿Que le pasa a este niño?”. L’any 2007 
va publicar “Maria y yo” una novel•la il•lustrada que narra les aventures 
i viatges amb la seva �lla Maria de 13 anys que té autisme i que li va valer 
el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya en l’apartat de còmic de 
l’any 2008. L’any 2009 es va fer un documental amb el mateix títol sobre 
aquest llibre i va ser �nalista dels premis Goya. 

2) MÚSICA I NEUROCIÈNCIA – Jordi A. Jauset
Jordi A. Jauset professor universitari, músic, investigador, escriptor i 
conferenciant ens aproparà a la neurociència i  a la música, veurem com 
podem enfocar aquests coneixements i  valors  cap una millora de la 
nostra societat.
  
 3) CONTE “ENCANTERI A LA GRANJA” - Valors: Pau i alegria – Eulàlia Abad
A través d’un conte ple d’aventures divertides i música veurem com 
retroben la pau i l’alegria els diferents personatges.
Músiques especials amb diversos exercicis per ballar, i també per relaxar 
i escoltar.
Nens a partir del 2 anys i mig �ns a 6 anys (diferents opcions d’exercicis).

 
  
4) CONSTRUÏM UN MÓN MILLOR – Eugènia Arús
 1)Respecte
 2)Solidaritat
 3)Generositat
 4)Paciència i constància
Veurem com a través de l’escolta i a partir del moviment i 
del ritme podem aprendre a expressar aquests valors en 
bene�ci de tots.

  

Jornades sobre:Música i valors
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