FORMADORES
Laura Nogueras

Música en família I
Música per nadons de 3 a 12 mesos
(Lactants i P1)
Nascuts al 2020 i 2021

Horaris

Dimecres 7, 14, 21, 28 dꞌabril; 5 i 12 de maig
Grup 1 de 17.15 h a 18 h
Grup 2 de 18.15 h a 19 h

Descripció del curs

La música incideix dꞌuna manera natural en els aspectes
motors, cognitius i emocionals dels infants. A través de
les cançons, les moixaines, els recitats i els jocs de falda,
crearem un vincle afectiu entre adults i infants, i
trobarem un espai de descoberta del propi cos, de la
pròpia veu i de lꞌentorn.

Música en família II
Música per infants de P2 I P3
Nascuts al 2018 i 2019
Horaris

Dimecres 7, 14, 21, 28 dꞌabril; 5 i 12 de maig
Grup 1 de 17.15 h a 18 h
Grup 2 de 18.15 h a 19 h

Descripció del curs

A partir dels 2 anys, la capacitat de cantar cançons ajuda
en el procés del llenguatge i de la parla. El fet de poder
realitzar moviments i jocs amb autonomia permetrà
seguir treballant la relació afectiva amb els pares i les
mares, així com potenciar el seu desenvolupament a tots
els nivells (emocional, físic i intel·lectual).
A través de les cançons, els contes i els jocs, els infants
poden començar a entrar en contacte amb els elements
que constitueixen la música (el ritme, la melodia, la
pulsació, la dinàmica, el tempo...etc) a través de les
diferents propostes que realitzarem a les sessions.

S´ha especialitzat en educació musical prenatal i per a nadons,
formant-se en els mètodes actius de pedagogia musical Willems,
Dalcroze i Gordon, í així com en el Mètode de Cant Prenatal,
segons la de Marie Luise Aucher, rebent classes de especialistes en
aquest camp, com de Dàmaris Gelabert, Eulàlia Abad, M Josep
Besson, Beth Bolton, Marisa Pérez o Elena Benassi, entre d´altres.
Ha estat professora de l´Escola Municipal de Música de Salou i
dels Conservatoris Professionals de Música de Vila-seca i Tortosa.
Des de 2013 és professora de llenguatge musical i cant coral del
Conservatori Professional de Música de Tarragona i col.labora
amb diferents centres, tant de l´àmbit públic, com privat (escoles i
conservatoris de música, llars d´infants, escoles lliures,
associacions de mares, centres cívics, sales d´àmbit cultural...etc)
desenvolupant el seu projecte de música per a embarassades,
nadons i nens (www.mimamusica.es). Així mateix, actualment
col.labora en l´elaboració de material per a l´assignatura de
música de l´escola Montessori "Eleven School" de Vigo.
És doula i monitora de lactància de l´ONG La Lliga de la llet,
membre del Cor de cambra femení "Scherzo" i del Quartet vocal
Mínimus, especialitzat en Concert de Música per a nadons". Des
del curs 2020-21 és professora associada del Grau de Magisteri
Infantil a la URV.

Mireia Besora i Tondo
Titulada en Pedagogia per la Formació Musical Bàsica i General
per lꞋESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), i en Grau
Mitjà i Elemental en lꞌespecialitat de piano pel Conservatori
Professional de Música de Tarragona. Formada tan en cursos de
sensibilització musical del mètode Willems com de pedagogia
musical a lꞌassociació Orff-Schulwerk (celebrats a Barcelona,
Madrid i San Francisco-Califòrnia) amb Verena Maschat, Sofía
López-Ibor, Doug Goodkin, James Harding, entre dꞌaltres.
Formada també en direcció coral als cursos de la FCEC (Federació
Catalana dꞋEntitats Corals) a Barcelona i a Segovia amb Pep Prats i
Johan Duyck. Ha realitzat estudis de direcció amb Mireia Barrera i
Lluís Vila, i de cant amb Àngels Balagueró, Glòria Coma, Charo
García i Maria Teresa Garrigosa.
Ha treballat durant més de 10 anys a lꞋEMM Can Ponsic i a Xamfrà,
Centre de Música i escena, a Barcelona, fent classes de Música i
Moviment, Cant coral i tallers de Música per a nadons. També ha
impartit tallers de música en família a lꞋEMM Nou Barris i a
diferents biblioteques públiques, de Barcelona. És formadora de
formadors i ha impartit cursos per mestres a Catalunya, Menorca i
Madrid. Actualment és professora a lꞋEMM Robert Gerhard de
Valls, on dirigeix els cors infantils i imparteix classes de Música i
Moviment, Grup orff i Llenguatge musical. També hi desenvolupa
els tallers de Música en família. És directora del Cor Èulia de Valls i
forma part de lꞌequip que ha dissenyat i desenvolupa El Teler de
Música centre de recursos didàctics musicals.

Donada la present situació de pandèmia, aquesta edició els
tallers es realitzaran online. Tot i que aquest és un format
diferent al dꞌanys anteriors, els continguts, els objectius i
les activitats seran similars.

INSCRIPCIONS
1. Omplir correctament el següent formulari:
Formulari Música en família.
2. Un cop fet el primer pas, rebreu per correu
electrònic una carta de pagament amb un codi de
barres i les instruccions per efectuar el pagament
de la matrícula.
3. Un cop fet el pagament, cal que envieu el
justificant per correu electrònic a
escolamusica@elvendrell.net. (data límit 26 de
març)
4. Rebreu un correu de confirmació de reserva de
plaça.

CONDICIONS
La reserva de places es farà en rigorós ordre
segons la data del pagament.
Lꞌescola es reserva el dret dꞌanul·lar el curs si no hi
ha un mínim dꞌinscrits. Només en aquest cas es
retornarà el total de lꞌimport.
La data límit per fer la inscripció és el dia 26 de
març a les 14 h.
Les vostres dades seran incorporades a un fitxer
titularitat de lꞋEMMPAC amb la finalitat de
gestionar els cursos i mantenir-vos informats de
les nostres activitats. Podeu exercir els drets
dꞌaccés, rectificació, cancel·lació i oposició
enviant
un
correu
electrònic
a
escolamusica@elvendrell.net.

