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Certificació de professor/a d’educació musical primerenca

Jugantt amb la Música · de 0 a 6 anys
Nivel 2
Curs 2019-20
Barcelona
DESCRIPCIÓ TÈCNICA
Durada:
56 hores.
Lloc:
Kiddy Musics
Carrer de Roger de Flor 291
08025 BARCELONA
Calendari:

Horari:

23-24/novembre
4/novembre 2019
Marisa Pérez
11-12/gener 20
020
Alba Pujol
22-23/febrer 20
020
Victòria Carbó
28-29/març 20
020
Alba Pujol
Dissabte de 10:00 a 14:30 i de 16:00 a 20:00.
Diumenge de 9:00 a 14:30.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ
MODALITAT CERTIFICACIÓ
Finalitat:
Formar professors/es per
per tal que tinguin capacitat per portar a terme un programa
d’educació
educació musical primerenca.
Dirigit a:Professionals dell camp de l’educació
l’
musical i musicoterapeutes.
Requisits:
Haver realitzatt en modalitat certificació el Nivell 1 d’aquest programa formatiu.
formati
MODALITAT FORMACIÓ
Finalitat:
Ajudar a enriquir les pràctiques musicals dels educadors en general i integrar la música
dins dels
ls currículums generals.
Dirigit a:
Professores d’Infantil
Infantil i qualsevol persona dins de l’àmbit educatiu general.
Requisits:
Haver
ver realitzat en la seva totalitat el Nivell 1 d’aquest programa formatiu, en qualsevol
modalitat.
PROFESSORES
MARISA PÉREZ
Professora certificada per l’Institut Gordon dels EEUU.
Directorai professora
ora formadora de l’IGEME.
VICTÒRIA CARBÓ
Professora certificada per l’Institut Gordon dels EEUU.
Professora formadora de l’IGEME.
IGEME.
ALBA PUJOL
Professora certificada per l’Institut Gordon dels
d EEUU.
Professora formadora de l’IGEME.
IGEME.
DESCRIPCIÓ PEDAGÒGICA
Curs teòric-pràctic
pràctic dirigit a totes les persones interessades en l'ensenyament de la música a la primera
infància.
El programa formatiu CERTIFICACIÓ DE PROFESSOR/A D'EDUCACIÓ MUSICAL PRIMERENCA, consta
de 2 nivells:
En el primer nivell s’assenten les bases musicals i metodològiques de l'etapa dels
de 0 als
a 6 anys, ia més
s'aborden en profunditat les dinàmiques característiques de l'etapa dels
de 0 als 3 anys.
En el segon nivell s'aprofundeixen
s'aprofundeixen les bases musicals i metodològiques de l'etapa dels
de 0 als 6 anys,
alhora que s'aborden les dinàmiques pròpies de l'etapa dels
de 3 als 6 anys.
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En finalitzar el programa, els/les assistents tindran eines suficients (un repertori ric, ampli i variat, així
com múltiples recursos i capacitat de crear objectius comprensius seqüenciats) per poder acompanyar
el desenvolupament musical dels nens des del naixement fins als 6 anys, segons els principis descrits
per Gordon en la seva Teoria de l'Aprenentatge Musical (MLT).
Edwin Gordon ha desenvolupat la metodologia més destacada mundialment en aquesta àrea educativa
musical. Aquesta formació prepara per ser un/a pioner/a en qualsevol àmbit d'educació musical, oferint
una qualificació professional d'alt nivell.
CONTINGUTS
Musicalitat
Aprofundiment en dinàmiques de moviment que afavoreixen la coordinació musical. Harmonitzacions i
improvisacions amb totes els modes i les mètriques musicals.
Tots/es els/les participants tindran ocasió de posar en pràctica les habilitats i continguts treballats
durant la formació i rebre guia específica per a la seva evolució.
Repertori
Adequat a aquesta edat segons els principis d'Edwin Gordon. Treball amb patrons rítmics i tonals. Inici
del solfeig tonal i rítmic en la fase d'Assimilació.
Activitats
Creació i desenvolupament d'activitats orientades als infants a partir dels 3 anys.
Creativitat
Els/les participants crearan les seves pròpies cançons i recitats.
Teoria de l'aprenentatge musical d'Edwin Gordon
Coneixement de les eines teòriques que sostenen les pràctiques desenvolupades.
ENTREGA DE DIPLOMES
A la MODALITAT CERTIFICACIÓ, l’IGEME lliurarà un certificat als/les participants que els/les acredita
haver superat amb èxit les habilitats necessàries per a ser professor/a d'educació musical primerenca
segons la MLT.
Per tal de rebre aquesta certificació cal assistir al total d'hores programades i realitzar amb suficiència
els treballs que s'indiquen al començament del curs. Entre els treballs a realitzar caldrà fer pràctiques
reals amb nens d’entre els 3 i 6 anys, gestionades pels propis participants. S'informarà de tot això
detingudament el primer dia de la formació.
Si alguna persona que s'hagi registrat en aquesta modalitat no mostra prou capacitat o disponibilitat
per realitzar les tasques proposades amb èxit i d'acord amb els terminis de lliurament, les professores
de l’IGEME podran desviar la seva participació cap a la MODALITAT FORMACIÓ.
A la MODALITAT FORMACIÓ, l’IGEME lliurarà un certificat justificatiu d'haver rebut la formació musical
amb especificació del nombre d'hores. Els requisits d'assistència i treballs a realitzar són dins el
programa formatiu.
Per absències per causes majors llegir la reglamentació que l’IGEME té al respecte.
PREU
Hi ha dos sistemes de pagament per a ambdues modalitats:
A.
Pagament al comptat.
Preu: 750€.
Reserva de plaça: 250€. A través de transferència bancària, Paypal o targeta de crèdit.
Abonament en efectiu de la resta el primer dia de la formació.
El preu de la formació inclou la quota de soci IGEME gratuïta per un any.
Per veure en què consisteix ser soci, visiteu l’àrea de socis a www.igeme.cat.
B.

Pagament a terminis.
Preu: 850€.
Abonar per transferència bancària, Paypal o targeta de crèdit, en 5 terminis:
250+150+150+150+150.
La primera quota al moment de fer la reserva de plaça i les altres 4 quotes en mesos
consecutius des d’octubre fins a gener. L’import total ha d’estar liquidat abans de finalitzar la
formació.
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El preu de la formació inclou la quota de soci IGEME gratuïta per un any.
Per veure en què consisteix ser soci, visiteu l’àrea de socis a www.igeme.cat.
MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
info@igeme.es
Telèfons: 644.415.452 / 915.535.502· Natalia Fisac
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