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MÈTODE “Música per créixer” 

 
Formació de mestres d’Educació Musical especialitat nens/es de 0 a 4 anys 
 
ADREÇAT A ... 

Adreçat a professorat d’educació infantil, primària, mestres especialistes en música, pedagogs, 
estudiants de música, estudiants de pedagogia musical, mestres d’alumnes de 0-4 anys de llars 
d’infants, guarderies, escoles d’infantil,  professors de música d’escoles de música o professorat 
d’ensenyaments de règim especial. 
 
PROFESSORA 

  
 
Eulàlia Abad 
Pedagoga musical, cantant, creadora del mètode “Música per Créixer”i especialista 
en treballs de recerca i material didàctic.   
 

 
PRESENTACIÓ GENERAL i CALENDARI PREVIST 

El Mètode “Música per Créixer”, creat per Eulàlia Abad, és fruit de la seva llarga experiència com a 
mestra especialista de 0 a 4 anys. El mètode s’estructura a través de 14 Unitats dividides en dos 
nivells: 
 
 

METODOLOGIA I OBJECTIUS GENERALS 

El curs tindrà una gran part d’aplicació pràctica i una part teòrica (bases). A través de 14 Unitats 
treballarem una programació concreta aplicable amb els exercicis corresponents.  
 
OBJECTIUS GENERALS: 
-Sensibilitzar els nens a través de la música aplicant el mètode "Música per Créixer”. 
-Donar eines i recursos musicals i pedagògics específics als formadors de 0-4 anys per millorar la pràctica 
docent . 
-Presentar nous materials que els permeti d’ampliar la seva programació diària a l’aula. 
 
MATERIAL 

Lliurament de: 
 
-material didàctic escrit 
-programació amb els objectius didàctics musicals i generals 
-articles de diferents pedagogs 
-bibliografia 
-exercicis de les unitats 
-Cds de les unitats i 1Cd de cançons. 
 
INSCRIPCIONS 

Per més informació del curs o bé inscripcions consulta el següent enllaç: www.elmusical.cat apartat Formació 
Continuada 
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NIVELL 1: Sensibilització nens 0- 3 anys 
 
 
 
NIVELL 1A: Unitats 1, 2, 3  
Dates: Juliol  2011   (dies 4-5-6-7)   
Horari: 9,30h a 14h 
Total hores: 16h 
Preu: 198 Euros * Entrega de Certificat d’Assistència.  
 

A) Objectius 
B) Apartats del mètode i Nivells 
C) Edats a qui van dirigits els Nivells 1 i 2 

 
Continguts 

1. Aprendre a escoltar—la importància de l’audició.(arpa,guitarra,piano) 
2. El cant i l’afectivitat 
3. Els sons de la natura (sols o amb cançons, contes) 
4. Els instruments de percussió (audició i ritme) 
5. La imaginació i el moviment natural i guiat. 
6. Què és la relaxació i la seva importància  

(titelles i  campanes) 
7. Organitzar una classe de música- 

 
 
 
 
 
 
NIVELL 1B: Unitats 4, 5, 6, 7  
 
Dates: dissabte 1 i 8 d'octubre 2011 
Horari: de 9h a 14h i de 15:30h a 18:30h 
Total hores: 16h 
Preu: 198 Euros  
*Al finalitzar, els alumnes entregaran un petit projecte(DVD,Unitat didàctica i memòria) de com 
organitzar una classe de música i se’ls entregarà el Certificat d’Aptitud Pedagògica Música per Créixer 
NIVELL 1. 
 

A) Repàs dels Objectius i Apartats del mètode. 
B) La música en edats de 0 a 18 mesos,de 18 mesos a 2 anys, de 2 a 3 anys. .   
C) Com utilitzar el material didàctic en les diferents edats. 
D) La importància del moviment (ritme, moviment guiat i danses) 

 
Continguts 

1. Cançons per cantar (expressar o relaxar) 
2. Audició dels instruments (flauta, violí, acordió, trompeta) 
3. Els contes musicals 
4. L’audició de la música violí, acordió, trompeta) 
5. Els contes musicals 
6. L’audició de la música 
7. El ritme i les danses 
8. Relaxació estàtica/relaxació en moviment 
9. Organitzar una classe amb nens/es de 2 anys amb diferents exercicis- 
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NIVELL 2: Sensibilització nens 3-4 anys 
 
NIVELL 2A: Unitats 8, 9, 10 
Dates: 
dissabte 22 octubre 2011 
dissabte 5 novembre 2011 
de 9h a 14h i de 15:30h a 18:30h  
Total hores: 16h 
Preu: 198 Euros  
 
* Entrega de Certificat d’Assistència.  

 
A) Repàs dels Objectius i Apartats del mètode. 
B) La música en edats de 3  i 4 anys. .   
C) Com utilitzar el material didàctic en les diferents edats. 
D) La importància de l´audició, el moviment i l´expressió. 

 
NIVELL 2B: Unitats 11, 12, 13, 14  
Dates: 
dissabte 12 i 26 novembre 2011 
de 9h a 14h i de 15:30h a 18:30h 
Hores: 16h  
Preu: 198 Euros  
 
*Al finalitzar, els alumnes presentaran un projecte (DVD,unitat didàctica i memòria)  i se’ls entregarà el 
Certificat final d’Aptitud Pedagògica Música per Créixer. 
 
Continguts 

1. Cançons per cantar (expressar o relaxar) 
2. Audició i reconeixement dels instruments (piano, guitarra, flauta,violí,arpa,acordió,trompeta.) 
3. L’audició de la música clàssica i altres músiques diverses. 
4. Xilofon i campanes afinades (Audició i participació) 
5. Els contes musicals, audició i representació  
6. El ritme, els instruments de percussió, les danses i música del món. 
7. Relaxació estàtica/relaxació en moviment 

      8 Organitzar una classe amb nens/es de 3 i 4  anys amb diferents exercicis. 
 
ATENCIÓ:  
-Els alumnes que hagin fet 4 seminaris de l’Eulàlia Abad equivalen al Nivell 1A i es poden inscriure  
directament al Nivell 1B. 
 
*Activitat RECONEGUDA pel  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya segons Ordre 
de 7 de setembre de 1994, per la que s’estableixen els requisits i procediment per reconèixer 
activitats de formació permanent adreçades al professorat. 
 

EL MUSICAL — CONSERVATORI PRIVAT DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA 
Carrer Ramon Llull, 16-08193-Bellaterra Telf. 93 580 42 46  info@elmusical.cat www.elmusical.cat  
 
 
Com arribar-hi amb transport públic? 
FGC- Ferrocarrils línia S2 i S55  Parada: Bellaterra 
Durada trajecte: 20-30 min. 
 
     
 
 


