DESCRIPCIÓ DEL CURS
Els tallers de música per a nadons pretenen apropar el nadó
al món sonor i musical com a estímul per comunicar-se amb
el seu entorn i, així, establir relacions afectives positives a
través de l’experiència i la sensibilització musical.

Durada
Preu
Lloc
Inscripcions

6 sessions
45 €
EMMPAC
Fins 11 de febrer de 2022

A mida que comencen a tenir més autonomia, poden
participar a les sessions de música de manera més activa
mitjançant jocs de moviment i de falda, manipulació
d’instruments, cançons i danses, sempre adequant les
activitats respectant cada etapa evolutiva de l’infant.

FORMADORA
Gemma Rafecas

INSCRIPCIONS
1. Omplir correctament el següent formulari:
Formulari Tallers Familiars 2022
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.
Nascuda al Vendrell, inicia els seus estudis musicals a l’Escola
Municipal de Música Pau Casals. Es gradua als 20 anys com a
Mestra en l’especialitat de Música a la Universitat Autònoma de
Barcelona, però té el seu primer contacte amb l’educació musical
molt abans, quan comença sent la codirectora del grup de 3 i 4 anys
de la Coral El Petit Estel del Vendrell. Des de llavors que dirigeix
diferents corals infantils, de joves i adults al Vendrell i a Barcelona.
Després d’obtenir experiència com a mestra de sensibilització
musical en diferents escoles de primària i de música, el 2014
decideix crear el seu propi projecte de música per a nadons,
juntament amb la Marta Casals, amb el que fan diferents tallers
dirigits a famílies, a escoles de música, espais de criança, llars
d’infants… i amb el que creen el seu primer disc “Sonall, música
per a nadons” i el seu primer espectacle musical per infants de 0 a
6 anys “La nostra amiga Girafa”.
Al 2020, després de formar-se com a actriu a l’escola Nancy Tuñón
de Barcelona i com a Vocal Coach rebent classes a Nova York,
estudiant el Màster Internacional en Vocal Coaching a la UAB i a
l’Hospital de Sant Pau i cursant el programa Anatomia Vocal
Funcional amb Javi Prieto, decideix iniciar el seu propi projecte
personal com a Professora de Cant.

3. Un cop fet el pagament, cal que envieu el justificant
per correu electrònic a escolamusica@elvendrell.net
4. Rebreu un correu de confirmació de reserva de plaça.

CONDICIONS
La reserva de places es farà en rigorós ordre segons
la data de pagament.
L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no hi
ha un mínim d’inscrits. Només en aquest cas es
retornarà el total de l’import.
La data límit per fer la inscripció és el dia 11 de
febrer de 2022.
Les vostres dades seran incorporades a un fitxer
titularitat de l’EMMPAC amb la finalitat de
gestionar els cursos i mantenir-vos informats de les
nostres activitats. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició enviant un
correu electrònic a escolamusica@elvendrell.net

