ASOCIACIÓN ORFF ESPAÑA
CURS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

2016

CURS INTERNACIONAL D’ESTIU
EmocionARTE

18-22 juliol Educació artística per al desenvolupament integral a l’aula
HORARI
Matins: 9:30h - 13h
Tardes: 15h - 18:30h
PREUS
General: 250€
Estudiants: 210€
Socis de l’AOE: 190€
LOCALITZACIÓ
L’Espona. Centre de la
dansa tradicional catalana.
Pg. de les Torres, 37
08191 Rubí
mapa
INSCRIPCIÓ I CONTACTE
Butlleta d’inscripció
orffcatalunya@gmail.com

Elia Bernat, Judith Faller i Wolfgang Hartmann ens proposen
un curs que, basat en els principis de l’Orff Schulwerk, posa
en el centre una de les seves intencions fonamentals: el
desenvolupament integral de la persona.
L’eix d’aquest curs serà el desenvolupament de la sensibilitat,
l’empatia, la capacitat d’expressió, de creació i de comunicació
dins del grup; així com d’altres aspectes de l’educació emocional
a través del moviment, la dansa, la música i el teatre de titelles.

Organitza:

Col·laboren:
ANYS 1923-2013

Segueix-nos!
@orffcatalunya
facebook: orffschulwerk.cat
Orff España — Apt. 1016 - 28230 Las Rozas de Madrid — info@orff-spain.org — http://www.orff-spain.org

FORMADORS
Elia Bernat Royo
Titulada superior en
Pedagogia del Llenguatge i
l’Educació Musical. Llicenciada
en Geografia i Història
(especialitat en Història de
l’Art).
Títol de postgrau en
Pedagogia de la Música i la
Dansa de l’Orff Institut de
Salzburg (Àustria). Diploma
d’Estudis Avançats (DEA) de
la Facultat d’Educació de la
Universitat de Saragossa,
Diploma d’especialització
al International Orff Course:
Level I, II, III Certification
Program a The San Francisco
School (San Francisco,
California).

Actualment és professora
de música a l’IES Pablo
Gargallo de Saragossa i està
desenvolupant un projecte
musical per a nadons i
famílies amb el percussionista
aragonès José Luis Seguer
“Fletes” amb qui ofereixen
concerts a diferents espais
de Saragossa (Espacio Bebé,
Centro de Estudios Musicales
Manuel de Falla…)

Judit Faller Leitold

Hongaresa, resident a
Madrid des de l’any 1981.
La trajectòria professional de
Judit Faller està íntimament
lligada a la pedagogia
musical, tasca que ha
desenvolupat com a docent a
diferents escoles de música
i conservatoris. Entre 1992
i 2014 va ser professora de
Llenguatge Musical i directora
del Cor Infantil de la Escuela
Municipal de Música de Tres
Cantos. Ha estat professora
de Didàctica Musical dins
l’especialitat de Magisteri
Musical de la Universitat
d’Alcalà d’Henares.
Entre 2003 i 2010 va ser
catedràtica de Pedagogia
Musical al Conservatori
Superior de Música de
Saragossa.
Actualment col·labora de
manera continuada amb
diverses universitats i
institucions educatives
impartint tallers, conferències
i cursos de formació del
professorat.

Wolfgang Hartmann
Des del 2007 és professor
d’Educació Musical
Primerenca al Centre Superior
de Música MUSIKENE del
País Basc. La seva trajectòria
professional inclou el treball
en escoles primàries “Carl
Orff” a Alemanya així com el
càrrec de cap de departament
de pedagogia instrumental
al conservatori de Klagenfurt
(Àustria) durant deu anys.
És assessor pedagògic de
la Fundació BarenboimSaid de Sevilla (“Màster en
Educació Musical Primerenca”
en col·laboració amb la
Universitat Internacional
d’Andalusia). Conferenciant
habitual a l’Orff-Institut, a
la Universitat Mozarteum
de Salzburg i professor
convidat de forma regular als
conservatoris superiors de
Pekín i Shanghai. Des de fa
molts anys realitza programes
educatius per a la ràdio de
Baviera i imparteix tallers i
seminaris a nombrosos països
d’Europa, Àsia i Amèrica.
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INFORMACIONS PRÀCTIQUES
Lloc de realització del curs:

L’Espona. Centre de la dansa tradicional catalana.
Pg. de les Torres, 37. 08191 Rubí, Barcelona. mapa

Horaris:

Matins: 9:30h a 13h
Tardes: 15h a 18:30h

El curs començarà el dilluns 18 a les 9:30h i finalitzarà el divendres 22
a les 18:30h.
Total hores del curs: 30h

Preus:

Preu general: 250€
Estudiants*: 210€
Socis de l’Associació Orff Espanya: 190€

(*)Per poder aplicar la quota d’estudiant, caldrà estar cursant com a mínim
40 ECTS en uns estudis relacionats amb el contingut del curs. Caldrà aportar
certificat (matrícula del curs actual).

Material:

Es recomana assistir amb roba i calçat aptes per moure’s amb faciltat.
Es demana als assistents que, si és possible, portin el seu propi instrument.

Inscripció:

•
•
•

•
•

Les places són limitades i es cobriran per ordre de matriculació. La
inscripció s’efectuarà a través d’internet clicant sobre l’enllaç butlleta
d’inscripció.
Un cop rebuda la inscripció via formulari web (butlleta d’’inscripció),
l’organització enviarà per mail la confirmació de plaça i la informació
bancària per a poder fer el pagament.
La matrícula quedarà formalitzada quan es rebi el justificant de
l’ingrés (fotocòpia, imatge escanejada o avís de l’entitat bancària)
o confirmació de l’ingrés del nostre banc. Cal enviar el resguard a
orffcatalunya@gmail.com.
En cas de no cobrir la plaça reservada, preguem que es notifiqui la
baixa.
Si no rebem la còpia de la transferència de l’ingrés corresponent
abans del 4 de juliol, la plaça passarà a una altra persona de la llista
d’espera.

Curs pendent del reconeixement de la Generalitat de Catalunya.
Per més informació podeu escriure a: orffcatalunya@gmail.com

Desitjo inscriure’m al curs
EmocionARTE.
Eduació artística per al
desevolupament integral a
l’aula
Cliqueu aquí

Orff España — Apt. 1016 - 28230 Las Rozas de Madrid — info@orff-spain.org — http://www.orff-spain.org

