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La I Jornada d’Educació Musical pretén ser un punt de trobada entre tot el
professorat de música dels diferents nivells i àmbits educatius, a més
d’estudiants –futurs educadors- i interessats en aquesta disciplina.

Aquesta jornada és una iniciativa del Seminari de Música del PFZ del Segrià.

Programa

Horari
9.00 a 9.15 Registre d’assistència i lliurament del material

9.15 a 9.30 Presentació de la jornada

9.30 a 10.30 Conferència a càrrec del Sr. Pep Alsina.
Educació Musical: Projectes escolars i projectes
socials Sala de Juntes  FCE (Facultat de Ciències de
l’Educació)

10.30 a 11.30 1r bloc de tallers

11.30 a 12.30 Descans
 Mostra de pòsters d’experiències d’aula
 Mostra d’Exposicions:

 Emili Pujol (http://goo.gl/qPx2I)
 Ricard Viñes (http://goo.gl/1bzVM)

12.00 a 13.00 2n bloc de tallers (repetició)

13.00 a 14.00 Cloenda. Companyia Elèctrica Dharma
Sala de Juntes  FCE (Facultat de Ciències de l’Educació)

Lloc
Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida
Av de l’Estudi general, 4  /  Campus de Cappont / 25001 Lleida

Tallers

Percussió corporal i el cant coral Robert Faltus

Viurem diferents tècniques d’interpretació de música corporal mitjançant una
vivència positiva i engrescadora. Ens familiaritzarem amb la notografia
aplicada a la body percussion, practicant la correcta posició del cos per
produir música corporal i vocal. Aula: 0.13 (Aula de música) de la FCE

Ritme i polirítmies naturals Santiago Molas

Percebrem els diferents ritmes naturals tant en la nostra persona com en el
nostre entorn. Observarem la importància del ritme i les polirítmies en diferents
cultures del planeta tot establint els fonaments per a una discriminació
intel·lectual i física del ritme. Aula: 0.15 (Aula de música) de la FCE

Tubs del món Xavi Lozano

El món és ple de tubs: fins i tot els instruments de vent ho són. Aquest  principi
també s’acompleix a la inversa. Molts objectes, fets de tubs, poden fer-se
servir com a instruments musicals. Són el què en podríem dir quatidianòfons.
Aula: 1.04 de la FCE

Audició Musical Activa Josep Manel Vega

Coneixerem maneres diferents per a escoltar i fer escoltar música. Aprendrem
algunes tècniques que ens ajudaran a fer de l’audició musical una intensa i
profunda vivència. Aula: 0.18 (gimnàs) de la FCE

Tècnica Vocal Juan Luis Puente

Oferirem als docents i especialment al professorat de música, recursos bàsics
per identificar les senyals  en l’aparició de desfoníes. Facilitarem estratègies
que ajudin en la prevenció i cura de la veu. Aula: 1.09 de la FCE
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