
 

 

dies 2 i 3 de setembre de 2015 

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears 

 

CURS DE FORMACIÓ 

 

APRENDRE MÚSICA  

DES DE LA MÚSICA 

 

PROFESSORES:  

 

MARIA TERESA MALAGARRIGA 

ASSUMPTA VALLS 

 

 

Dies 2 i 3 de setembre de 2015 

Horari : de 9 a 14 i de 15:30 a 19:30 

 

Preu  

Alumnes i professors dels Conservatoris Superior i de Grau Mitjà  

de les Illes Balears:      78,30€  

Altres: 97,85 €  

 

Inscripcions  

Del 8 al 30 de juny de 2015  

a www.conservatorisuperior.com/cursos o a les oficines del centre  

 

Per obtenir el certificat d’assistència s’haurà d’haver assistit com a mínim  

al 80% del curs.  

 

 

Per a més informació:  

http://www.conservatorisuperior.com/cursos_CAT.html 

 

 

 

 

 

S’ha sol·licitat l’homologació de l’activitat  al Servei de Formació Contínua de la 
Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional d’acord amb 
l’Ordre de dia 2 de gener de 2002 del conseller d’Educació i Cultura.  

Carrer d’Alfons el Magnànim, 64, Palma 
 T+34 971 49 89 35 
 F+34 971 49 89 36 
 CIF- G57086035  
 www.conservatorisuperior.com  

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA DEL LLENGUATGE 

I L’EDUCACIÓ MUSICAL A SECUNDÀRIA 



 
Professores 

Dra. Assumpta Valls  

Professora de didàctica de la Música a la UAB. Coordina projectes 
d’innovació, formació del professorat i recerca aplicats a infantil i primària a  
partir especialment de “Músiques del món” i obres musicals de composi-
tors contemporanis. És membre del Grup de Recerca, Música i Educació 
(GRUMED), reconegut per la Generalitat de  Catalunya. 

 

Dra. Teresa Malagarriga  

Professora emèrita de didàctica de la Música a la UAB. Ha coordinat projec-
tes d’innovació, formació del professorat i recerca aplicats especialment a 
l’etapa d’Infantil i als inicis del llenguatge musical a escoles de música.  Im-
parteix cursos de formació a conservatoris, universitats, escoles de música, 
escoles de primària i llars d'infants a Catalunya, Illes Balears, Santander, Bur-
gos, Nicaragua i Xile. 

 

Conjuntament amb altres autors, Assumpta Valls i Teresa Malagarriga,  han 
publicat llibres de  text per infantil i primària en les propostes dels quals es-
devé realitat una forma de viure i aprendre música a partir de la pròpia 
música.  

 
 
 

 

 

———————————————————————————————- 

CURSOS DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA  PER AL CURS 2015/16 

 

Novembre:     profesor per concretar 

Gener:    22 i 23  Wolfgang. HARTMANN 

Març:      11 i 12  Basilio   ASTÚLEZ :   Créixer Cantant-II 

 

Dirigit a  

Estudiants i Titulats en Estudis Superiors de Música. Professors de música 
de les estapes infantil i primària; professors de conservatoris elementals i 
de grau mitjà i de centres integrats en música; estudiants de Grau 
d’Educació Infantil i Primària 

Objectius: 

Mostrar una forma de fer música amb els infants d’infantil i primària que 
parteix de les obres musicals d’autor o tradicional –cançó i audició- i de les 
que es creen a l’aula.  

Exposar, compartir i reflexionar entorn a un marc teòric-pràctic  sobre els 
principals elements i àmbits que intervenen en la vivència i l’aprenentatge 
de la música.  

Donar a conèixer materials que faciliten una pràctica lúdica i comprensiva 
de la música amb infants de 3 a 12 anys  

Continguts: 

Fonts sonores: obres de diferents èpoques i estils i obres de pròpia creació 

Els elements constitutius de la música 

Els llenguatges de comunicació 

Els processos d’aprenentatge 

 

Aconsellem la lectura dels següents llibres: 

- M. Malagarriga, T; Martinez, M; Editores. (2010). Tot ho podem expressar 
amb música. Barcelona, Dinsic. 

- A. Valls, A.; Calmell, C. (2010). La música contemporània catalana a 
l’escola. Barcelona, Dinsic. 

 

Material del curs:  

Un cop formalitzada la inscripció es lliurarà el material del curs, inclòs en el 
preu de matrícula.  


