
Jornades sobre.Música i valors
7 i 8 de juliol 2011

Per primera vegada i amb molta il·lusió us oferim participar en aquestes JORNADES de MÚSICA 
relacionades amb la INFÀNCIA. En aquesta primera edició, dedicarem les jornades a la MÚSICA 
i els VALORS i, podreu participar en diferents tallers on a través del ritme, l’expressió, la imaginació i les cançons
descobrirem nous recursos i processos creatius per, a través de la música, treballar els valors a l’escola.
Us hi esperem! “Els valors són intangibles però quan manquen 

és quan ens n’adonem de com de rellevants són”
Francesc Torralba

Descripció: Tallers pràctics on a partir de les obres de tres grans autors de la música clàssica i 
d’un cançoner, es proposaran exercicis per a fer a l’aula que fomentin el gaudi a través de la música i
amb els companys, l’aprenentatge musical, i l’educació en valors a través de la música.

A qui va adreçat: A mestres d’educació infantil i primaria. Mestres d’escola de música i totes les persones 
que es dediquin a l’educació musical o que estiguin interessades en el tema. 

Qui fa el curs: 
Eulàlia Abad, Eugènia Arús, Montse Roig. 

Dies i hores:
Dijous 7 de juliol (tarda) 
Divendres 8 de juliol (mati i tarda)

Horari per sessions:
Dijous:
- 16’00 a 18’00   Imaginem i descobrim
  
Divendres: 
- 10’00 a 12’00   Caminem pel  bosc màgic 
- 12’30 a 14’00   Un mar de sentiments 
- 16’00 a 18’00   Les danses de les joguines

Opcions d’inscripció: 
- A una sessió: 30 Euros
- A dos sessions: 55 Euros
- A tres sessions: 70 Euros
- A totes les sessions: 80 Euros

Material:
- S’entregarà: El Cd amb les músiques 
i el material treballat a l’activitat.

1) IMAGINEM I DESCOBRIM – Professora: Eugènia Arús
El Ritme: Tenacitat, Constància i Alegria per viure millor.
A partir de la música de Beethoven i del conte “Beethoven i el seu 
amic inventor”, presentarem a Mazel, amic de Beethoven i inventor
del metrònom i proposarem diferents exercicis rítmics per a 
treballar a classe els diferents tempos i expressions de caràcter.
També parlarem dels paral·lelismes entre el treball rítmic i alguns valors. 
  

DESCRIPCIÓ DE LES SESSIONS

2) CAMINEM PEL MÓN MÀGIC – Professora: Eulàlia Abad
Valors i acompanyament Or� en les Cançons d’Animalets del Bosc.
A partir d’un conte màgic i de les aventures dels diferents personatges,
observarem els valors que neixen i aprendrem com acompanyar les 
cançons amb instruments or�.

3) UN MAR DE SENTIMENTS – Professores: Montse Roig, Eugènia Arús
i Gemma Canal. Moment artístic: El respecte, l’empatia i la pau. 
Inspirat en la música de Chopin i el món de les emocions. Proposem 
realitzar una obra efímera entre tot el grup. Es tracta d’un taller pràctic 
on a través de diferents llenguatges com són el musical, plàstic o corporal, 
experimentarem amb els sentiments i les emocions que la música 
provoca i els diferents valors que se’n deriven.

4) LES DANSES DE LES JOGUINES – Professora: Eugènia Arús
El trencanous: El coratge, la paciència i l’amistat.
A partir de les músiques de Txaikovski proposarem diferents 
exercicis d’imaginació, ritme i moviment per a fer a l’aula 
amb els nens. A més coneixerem els personatges del conte 
d’A. Dumes i els valors que representen.
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