
SEMINARIS MUSICALS PER 
EDUCADORS DE 0 - 4 ANYS 10a Edició

2012
*Activitat reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons ordre de 7 de setembre
 de 1994, per la qual  s’estableixen els requisits i procediments per reconèixer activitats de formació permanent
adreçades al professorat. Resolució 23/11/2011

Per desè any consecutiu i amb la il·lusió de sempre, tornem a preparar per a vosaltres els Seminaris 
Musicals per educadors. Us proposem 4 seminaris a càrrec d'Eulàlia Abad i un seminari complementari 
pensat pels educadors que treballen amb els més petits a càrrec de Maria Josep Besson. 

Seminaris 0-4 anys Eulàlia Abad: 
En aquests seminaris 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 fent un viatge per les estacions de l'any. Aquest any, 
seguim incloent el projecte que vam iniciar l'any passat de Música i valors. 

1.IMAGINEM I ESCOLTEM
           amb Eulàlia Abad
 (3 març 2012- 9,30h a 14h)
   RECOPILACIÓ (valors)

2.EL MOVIMENT A TRAVÉS
            DEL TEMPS 
         amb Eulàlia Abad
 (17 març 2012- 9,30h a 14h) 
                   NOU!

3.L’ALEGRIA DE L’AUDICIÓ I EL RITME
                    amb Eulàlia Abad
            (14 abril 2012 - 9,30h a 14h)
                        NOU! (valors)

4.ORGANITZAR UNA CLASSE DE MÚSICA 
                     amb Eulàlia Abad
           (5 maig 2011 - 9,30h a 14h) 
                    REPETICIÓ 2011!

Escoltant la música treballarem l’atenció i la relaxació i alhora desenvoluparem la 
imaginació. Un recull d’exercicis de relaxació auditiva i en moviment, amb campanes,
titelles, instruments de percussió, i altres materials amb finalitat didàctica, gaudir de la 
pau i aprendre a escoltar. (Material de diferents seminaris (2005-2010)

Uns nens s’introdueixen en una nau espacial màgica que els anirà portant a diversos
països i diferents èpoques de la història. Coneixerem danses i moviments senzills i 
divertits de diferents estils, països i èpoques per expressar, potenciant alhora el 
moviment, l’audició i l’atenció. (Recomanat per 3, 4 i 5 anys)

Exercicis especials pels més petits d’audició i de ritme per escoltar i/o
participar amb músiques variades utilitzant diferents instruments. 
Descobrirem els titelles, els sons d’animalets, els instruments de 
percussió, seguint la pulsació, treballant les diferents figures. (negra, 
blanca, corchera, pausa, diferents tempos) i gaudint de la música i de 
l´afectivitat. (Especialment pensat per Nadons d'1 i 2 anys). 

Aprendrem a organitzar una classe de música tenint com a centre 
d'interès les quatre estacions de l'any. Farem un viatge per les 4 
estacions de l'any amb exercicis auditius, moviment i relaxació divertits
i didàctics per poder organitzar una classe amb els petits.

Seminari complementari per a nadons (de 0 mesos fins que caminen): 
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 
aquest seminari aprendrem recursos que ens ajudaran a desenvolupar els 
seus sentits, a establir un vincle amb ells i poder utilitzar-ho a l'aula.

5. MUSICOTERÀPIA PELS
            MÉS PETITS
    amb Maria Josep Besson
  (18 febrer 2012- 9,30h a 14h)
                 NOU!

Dissabtes al matí
5 Seminaris: 248 Euros
4 Seminaris: 198 Euros
3 Seminaris: 180 Euros
2 Seminaris: 120 Euros
1 Seminari: 60 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




