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L’objectiu de l’escola d’estiu és dotar la ciutat de Girona d’unes jornades de
formació per a docents de música per tal d’enriquir la seva formació i donar-los
recursos per aplicar d’una manera pràctica a l’aula.
LES JORNADES ESTAN ✓ Infantil i primària
ADREÇADES A PROFESSORAT ✓ Secundària
DE MÚSICA DE: ✓ Escoles de música
Les jornades proposen itineraris segons el perﬁl professional dels docents i ofereixen diferents
activitats i tallers. També s’hi inclou una sessió de presentació de projectes que es planteja com un
espai de coneixement i d’intercanvi.
Activitat de formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament amb una certiﬁcació de 20 hores.

Dilluns 3 de juliol
9.30 h

Dimarts 4 de juliol

Dimecres 5 de juliol

· Rebuda i benvinguda institucional
· Gravació musical I (Lluís Ferrer)

De 10 a 13.30 h

· Gots Musicals – Uns gots amb molt de ritme
(Oriol Ferré)

· Mou la veu! (Michèle Alderete)

· Música al núvol (Antoni Miralpeix)

· Taller de construcció d’instruments
(Xavi Lozano)

· Recursos vocals per a la veu parlada i cantada
(Laura Bernaus)

· Gravació musical II (Lluís Ferrer)

De 15.30 a 19 h

· Ho sents? Aproximació al Mètode Willems
(Laura Espaulella)
· El mètode gràﬁc d’improvisació musical
(Iñaki Arnal)
· Comercial Dance a les aules (Lluís Garrido)

· Duc pa sec al sac (Mireia Aguiar)

· Cantem!

· 15.30 h Art i educació: Projecte Planters
(Gemma Carbó)
· 16 h Candidatura Transfronterera de la Rumba
Catalana a la UNESCO (David Coll i Hervé Parent)
· 16.30 h Simposi Mundial de Música Coral a
Barcelona (Josep Antonio)
· 17 h Auditori Obert (Natàlia Sánchez)

Iniciació a la gravació musical (10 places)
Taller orientat a aquells que volen començar a conèixer el món de la gravació d’una manera pràctica i eﬁcient. Aprendrem
les eines i els processos per fer una gravació des de la captura, l’edició, la manipulació i la mescla. No cal experiència prèvia.
El taller té una durada de 7 hores repartides en dues sessions, una al matí i l’altra a la tarda. Es recomana als participants
que portin un ordinador portàtil amb qualsevol dels programes seqüenciadors més comuns (Logic, ProTools, Cubase,
Nuendo...) i uns auriculars.
A càrrec de Lluís Ferrer, tècnic de so amb més de quinze anys d’experiència en el món de l’estudi de gravació i del directe.
És tècnic de gira dels grups Mazoni i Sanjosex i productor tècnic dels festivals Desemboca i Festisurf.
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Gots Musicals - Uns gots amb molt de ritme! (20 places)
Els Gots Musicals són un excel·lent recurs a l’aula de música. Durant la sessió es presentaran diferents exercicis amb els
Gots Musicals, fent èmfasi en els aspectes musicals que es treballen en cada cas: l’harmonia, la melodia, el ritme, la
composició, etc. És un curs pràctic i creatiu, en què veurem un munt de recursos pedagògics que poden ser plantejats en
una aula de música.
A càrrec d’Oriol Ferré, formador en educació musical, professor de música i inventor. És titulat superior en jazz i música
moderna a l’ESMUC i diplomat pel San Francisco Orﬀ Schulwerk Certiﬁcation Program. És professor de música de l’EMM
Miquel Blanch de Castellbisbal i creador de la col·lecció de materials didàctics Harmony-Games.

Música al núvol (30 places)
Cada vegada és més important tenir presència a Internet i aproﬁtar les possibilitats que ens ofereix la tecnologia digital per
crear, publicar i compartir coneixement. La música ha estat un dels revulsius més importants de la revolució tecnològica
digital, decisiva en el naixement de les xarxes socials, l'intercanvi d'informació i el naixement dels dispositius mòbils. En
aquest taller navegarem per alguns dels principals recursos en l'àmbit musical que ens ofereix la xarxa.
A càrrec d’Antoni Miralpeix, músic i compositor. Doctor en Educació i professor superior de pedagogia musical. Professor a
la FPCEE Blanquerna (URL), al Conservatori Superior del Liceu, a l’ESMUC i a l'EMVic. Director fundador de corals infantils
i de l’Orquestra Jove de la Selva.

Recursos vocals per a la veu parlada i cantada (20 places)
Curs pràctic en què experimentarem amb eines i recursos per a una emissió i ús vocal saludable. Treballarem de forma
vivencial la relació entre el cos i la veu, així com aspectes com ara la respiració i la projecció, tant en veu parlada com
cantada. L’objectiu és doble, per una banda, adquirir recursos per al coneixement del propi instrument i la higiene vocal del
docent, i per l’altra, experimentar amb eines pràctiques per aplicar a l’aula amb l’objectiu de millorar l’autoconsciència, la
ﬂexibilitat vocal i l’expressió artística.
A càrrec de Laura Bernaus, cantant i professora de cant i veu especialitzada en Estill Voice Training System (Voice Craft).
Diplomada en Educació Primària, actualment està acabant estudis superiors de jazz i música moderna a l’ESEM Taller de
Músics. Forma part de l’equip docent de l’escola superior d’art dramàtic ESAD Eòlia de Barcelona.

Ho sents? Aproximació al mètode Willems (20 places)
En aquest taller farem un tastet del mètode de pedagogia musical Willems, basat en l’educació auditiva i en la vivència del
fenomen musical. Veurem com cal partir d’un primer contacte instintiu, sensorial i global per arribar a la consciència i a
l’automatisme. Treballarem molt l’oïda (fonament i característica principal del mètode), desenvoluparem el sentit del ritme,
viurem la cançó com a element globalitzador i gaudirem del moviment. T’animes a sentir-ho?
A càrrec de Laura Espaulella. És diplomada Willems, té el certiﬁcat elemental de rítmica Dalcroze i el títol professional de piano.
Membre del cor de cambra de Granollers. Fa classes de llenguatge musical i de piano i ha estat formadora de l’AEMCAT.
Recomanat per a docents d’educació infantil, cicle inicial, i iniciació a les escoles de música (a partir dels 4 anys).
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El mètode gràﬁc d’improvisació musical (25 places)
El mètode gràﬁc d’improvisació proposa una manera pràctica i lúdica d’introduir la improvisació des dels inicis de
l’ensenyament musical. El mètode es basa en un sistema gràﬁc de representació dels acords i uns esquemes melòdics i
rítmics que es combinen entre si i formen petits exercicis en forma de joc, que fan possible un aprenentatge pràctic de la
improvisació.
A càrrec d’Iñaki Arnal, professor de música amb una llarga experiència en escoles de música de Catalunya , Euskadi i
Menorca. Ha publicat diversos mètodes de pedagogia musical, entre els quals el Método gráﬁco de improvisación, que des de
fa alguns anys utilitza amb els seus alumnes, i també en cursos per a professors sobre la seva utilització a les aules.
Recomanat per a docents d’escoles de música.

Comercial dance a les aules (25 places)
El punt de partida del curs és donar recursos al professorat per treballar cançons comercials a l’aula: com elaborar el nostre
propi material coreogràﬁc, com ampliar i seleccionar les cançons adients, quins recursos tecnològics utilitzem, etc. Però a
partir d’aquest material coreogràﬁc també analitzarem els aspectes bàsics i les oportunitats que ofereix la dansa per
treballar a l'aula, tant des d’un punt de vista del moviment (el cos, l’equilibri, l’espai, el contacte, el ritme, les dinàmiques del
moviment), com musical (llenguatge i ritme), o de l’expressió.
A càrrec de Lluís Garrido, professor de Tap Dance a l'Institute of Arts de Barcelona. És cap del departament de dansa a Espai
Lazzigags, on també col·labora com a assessor artístic en diferents projectes de la companyia Lazzigags. També és professor
de dansa a l'escola Memory.

Mou la veu! (30 places)
Sessió adreçada a tothom que vulgui endinsar-se en el so de l’ensemble vocal modern en format coral. Farem èmfasi en
detalls com el color, l’empastat de veus, el fraseig, la interpretació de l’estil i el ritme sobre la base d’arranjaments vocals a
cappella o amb algun acompanyament. Gaudirem dels gèneres actuals adaptats a diverses veus, buscant el dinamisme i la
relació entre la veu i el cos. Treballarem l’oïda harmònica i el sentit de l’escolta en funció del so general. Despertarem la
nostra emoció i aprendrem a transmetre-la tot tenint cura de l’instrument musical més antic que coneixem. Us proposo
música vocal per a l’ànima i el cos.
A càrrec de Michèle Alderete, graduada en Direcció Coral i Pedagogia del Cant pel Conservatorio Provincial Amadeo Roldán
de La Habana (Cuba), i membre del quartet vocal Gema 4. És directora musical i coach vocal del grup Ol’Green (Oh Happy
Day de TV3). El seu currículum pedagògic inclou tallers de música vocal per a múltiples agrupacions i esdeveniments, com el
Cor de Noies de l’Orfeó Català, la Federació d’Entitats Corals de Catalunya i el Festival Girona A Cappella.

Duc pa sec al sac (25 places)
Tot partint de les idees de l'Orﬀ Schulwerk farem un taller en què cantar, ballar, tocar i crear seran el motor. A partir de les
activitats presentades reﬂexionarem, també, sobre diferents possibilitats i estratègies per donar un sentit unitari a les
sessions de grup. Farem activitats per desenvolupar la creativitat, el treball en grup, l’aprenentatge i el gaudi de fer música
a partir del llenguatge oral i d’elements d’aquest llenguatge com són contes, dites, rodolins o poemes.
A càrrec de Mireia Aguiar, diplomada pel San Francisco Orﬀ Schulwerk Course, Orﬀ Schulwerk Certiﬁcation. Titulada en
ﬂauta de bec pel Conservatori del Liceu i Cant Barroc pel Conservatorio Fernando dall'Abaco, Verona (Itàlia). Diplomada en
Educació Musical, UAB.
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Taller de construcció d’instruments (20 places)
Xavi Lozano ensenya a fer instruments de vent construïts de manera casual, objectes quotidians modiﬁcats o sense
modiﬁcar, transformats en ﬂautes. També aprendrem a fer alguns instruments senzills com ara un xiulet amb un macarró o
un "clarinetoide" amb tub de plàstic per a instal·lacions de reg. Cada participant podrà fer els seus propis instruments.
A càrrec de Xavi Lozano, músic. Format musicalment al món clàssic i especialitzat en aeròfons tradicionals ha col·laborat amb
gran varietat de músics i ha format part de diversos projectes, també ha treballat en ràdio i televisió. Dedica bona part de la
seva vida professional a la didàctica i a la pedagogia amb actuacions i tallers.

Cantem!
La sessió estarà centrada en aspectes del treball vocal, en la descoberta de nou repertori, en la importància dels elements
escenogràﬁcs de les actuacions, etc. Josep Vila ens explicarà també el projecte de l’Escola Coral Amics de la Unió i
concretament del Cor Infantil, formació de veus blanques d’entre onze i disset anys que destaca per la qualitat,
l’eclecticisme i la singularitat de les seves produccions. Aquest cor, que ha rebut diferents premis nacionals i internacionals
i ha fet diversos enregistraments, ha interpretat òperes infantils, ha fet espectacles per a públic escolar i familiar, concerts
teatralitzats... sempre buscant una manera original i sorprenent de presentar la música, i renovar així la tradició coral al
nostre país.
A càrrec de Josep Vila, fundador i director del Cor Infantil de l’Escola Coral de la Societat Coral Amics de la Unió de
Granollers. També és director del Cor de Cambra de Granollers.

PRESENTACIONS DE PROJECTES
La sessió de presentació de projectes
es planteja per donar a conèixer
projectes singulars que poden aportar
recursos, perspectives i informació
d’interès als professionals de
l’educació musical. Cada presentació
consta de 15 minuts d’exposició més
10 minuts per a intervencions,
preguntes i debat.
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15.30 h

Art i educació: projecte Planters

16.00 h

Candidatura Transfronterera de la Rumba Catalana a la UNESCO

16.30 h

Simposi Mundial de Música Coral a Barcelona

17.00 h

Auditori Obert

Art i educació: Projecte Planters
El projecte Planters es basa en la presència regular d’artistes de dansa, música i teatre a les escoles, que treballen de
manera coordinada amb els professors especialistes. Es forma així un equip mixt de treball amb especialistes dels centres
educatius públics i els artistes en residència, que es coordinen i preparen les sessions setmanals de manera conjunta.
A càrrec de Gemma Carbó, directora de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona.
També és presidenta de l’Associació ConArte Internacional.
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Candidatura transfronterera de la rumba catalana a la UNESCO
La rumba catalana és una música d’arrels populars i urbanes, sorgida de forma genuïna al nostre país a mitjans del segle XX,
i que avui gaudeix d’una actualitat viva i dinàmica. Des de fa uns anys diverses entitats i institucions de Catalunya i l’Estat
francès treballen per donar visibilitat i projecció a aquest fenomen cultural i impulsen la candidatura de la rumba catalana
com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
A càrrec de David Coll, director de l’EMMG i docent, màster en direcció de centres de formació musical, i Hervé Parent,
director de l’associació Karu Prod, ex-codirector de Casa Musicale de Perpinyà i membre del Collectif de Recherche
Pedagogique Musical.

Simposi Mundial de Música Coral a Barcelona
Del 22 al 29 de juliol d’aquest any i, sota el lema d’Els colors de la pau, Barcelona acollirà l’11è Simposi Mundial de Música
Coral: un punt de trobada entre els directors i els cors més prestigiosos del món, i també entre compositors i editors, amb
l’objectiu de compartir la diversitat i l’excel·lència artística de la comunitat coral global.
El simposi, que s’organitza cada tres anys en una ciutat diferent del món, està organitzat per l’IFCM i la FCEC i reunirà els
millors cors i directors corals per oferir actuacions, seminaris, tallers, classes magistrals, ﬁns a 16 estrenes d’obres
d’encàrrec, exhibicions i sessions de lectura coral.
A càrrec de Josep Antonio i Bonvehí, coordinador del Simposi Mundial de Música Coral.

Auditori Obert
Auditori Obert és el cicle de concerts de l’Auditori de Girona adreçats al públic escolar. Una proposta de concerts escolars i
pedagògics, d'estils i gèneres de música molt diversos: des de la música clàssica ﬁns a músiques del món, jazz i música moderna.
Unes propostes que volen obrir l'Auditori al públic més petit i al juvenil, un recurs educatiu musical dirigit a totes les escoles.
A càrrec de Natàlia Sánchez, responsable de l’Auditori Obert.

Informació
Inscripcions
35 €. Places limitades

S’assignaran les places a les diferents activitats per rigorós ordre d’inscripció i segons les
preferències marcades a l’enquesta. Per conﬁrmar la inscripció cal fer efectiu el pagament.

Període d’inscripció
del 18 d’abril al 20 de maig

Activitat de formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament amb una certiﬁcació
de 20 hores.
H I C O L· L A B O R A :
ESCOLA
DE MÚSICA
MODERNA
DE GIRONA

AMB EL SUPORT DE:
Departament d’Ensenyament
Serveis Territorials a Girona

Departament de Cultura

Més informació i inscripcions:
www.girona.cat/marfa

facebook.com/EspaiMarfa

@espaimarfa
#EEMusica
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