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FORMA DORES

Un equip compromès amb l'educació artística al nostre territori i
vinculat a l'enfoc pedagògic de l'Orff-Schulwerk.

MÚSICA I MOVIMENT A L'AULA | JUGUEM, CANTEM, TOQUEM I BALLEM

VIOLANTOLIVARES

EDUARDOHERNÁNDEZ

3 sessions de 90 minuts

UKELELE

La Violant és mestra de música i moviment. Llicenciada en Guitarra i formada en metodologies actives (I. Segarra, OrffSchulwerk, Kódaly, MLT de Gordon), impulsa projectes interdisciplinaris de transformació a través de les arts. Combina la
seva tasca docent amb tallers de música en família, cursos de formació de formadors i tallers d’ukelele per a infants,
famílies i mestres.
L'Eduardo és llicenciat en Guitarra, màster de Pedagogia per a Escoles de Música (UAB) i certificat en mètode Suzuki 1.
Multiinstrumentista, arranjador, productor i especialista en música tradicional mexicana. Treballa de docent, concertista i
formador.
Conjuntament han generat els continguts de Kunde School i el projecte "Ukelelé, ukelelà! Cantem i toquem sense parar!",
amb la il·lusió de poder acompanyar molts docents en la seva introducció a les escoles.

CARMENÁJERA

3 sessions de 90 minuts

DANSA

La Carme és ballarina i coreògrafa (Institut del Teatre), especialitzada en dansa contemporània i amb postgrau en
moviment i educació. Des de 2005 es dedica a la docència a l'Escola Pereanton de Granollers on ha format part del
projecte "Músicaperacréixer" i actualment segueix fusionant la dansa, la música i el cant. Des del 2012 es dedica a la
formació del professorat dins del projecte educatiu Tots Dansen, creant un espectacle anual a partir d'intervencions en
diversos instituts de la ciutat.
Ha estat formadora a diverses edicions de les escoles d'estiu AEMCAT, i convidada per la Universitat d'Hiroshima per
presentar la conferència “Dansa Creativa a l'aula”, on també ha desenvolupat tallers formatius.

JOCS I
CANÇONS

XAVIROCAMORA

3 sessions de 90 minuts

El Xavi és mestre de música (UAB i UGR) format en Orff-Schulwerk. És polifacètic, multiinstrumentista i emprenedor. És
fundador i coordinador pedagògic dels tallers de percussió escolar de La Batuescola i del projecte interdisciplinar del
Casal Artístic, i promotor d'espais d'investigació artística i docent com L'Obrador-Espai Creatiu o The Triangle Project. Ha
treballat en diverses escoles de música com a professor de llenguatge, clarinet, cant coral i conjunts instrumentals. En els
darrers temps s'ha especialitzat en generar recursos didàctics per a la docència en línia i ha participat en diversos
festivals internacionals d'educació musical.
Treballa amb la música i les arts des d'una perspectiva comunitària i no professional, i els seus tallers són propostes
creatives farcides de recursos per desenvolupar una didàctica musical divertida, dinàmica i per a tots els públics.

ALBAPUJOL
1 sessió de 60 minuts

ORFF-SCHULWERK

L'ENFOC

AFROCUBANA

MUSIC

LEARNING THEORY
GORDON

PINZELLADES | TALLERS MONOGRÀFICS DE TARDA

JOFREGASOL
1 sessió de 60 minuts

WWW.ORFF.CAT

MIREIAAGUIAR
1 sessió de 60 minuts
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IN FORMACIÓ
CIÓ
ESTADES FORMATIVES | UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA
Les Estades Formatives per a Docents de Música i Moviment d'Orff Catalunya són una experiència
completa de formació professional i creixement personal. La convivència durant quatre dies en un entorn
privilegiat i una graella horària plena de formació, tallers i activitats complementàries generen un ambient
únic on la música, les arts i l'educació prenen un sentit especial.

QUÈ CAL SABER |

ON I QUAN?

Localització:

Què cal dur:

Mas Vilartimó, a Lluçà

08513 Prats de Lluçanès (Barcelona)

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

Horaris:
Registre i benvinguda: dijous 22 de juliol a les 10:00h
El curs començarà el dijous 22 de juliol a les 11:00h i finalitzarà el diumenge 25 a les 16:30h.

Tant les instal·lacions com l'organització es comprometen a
complir amb la normativa sanitària que estipulin les autoritats
pertinents.

Càrrega lectiva de la formació: 24h certificades i reconegudes.

ALLOTJAMENT I TARIFES |

Protocols sanitaris:

UNA ESTADA AL TEU GUST

Allotjament + curs*: 300€ sòcia / 330€ no sòcia
Dormitoris compartits de Mas Vilartimó.

Acampada + curs*: 276€ sòcia / 306€ no sòcia
Terreny d'acampada de Mas Vilartimó.

Només curs*: 270€ sòcia / 300€ no sòcia
Gestiona tu el teu allotjament.

*Totes les tarifes inclouen àpats
Opció vegetariana disponible

INSCRIPCIONS |

T'HI ESPEREM!

Les inscripcions es realitzen per ordre cronològic i de manera telemàtica a través del
formulari que trobareu a www.orff.cat
També pots accedir-hi fent clic aquí

Col·labora:

WWW.ORFF.CAT

Orff Catalunya forma part de:

