
 DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA 

CURS 

 

PERCUSSIÓ CORPORAL AMB KEITH TERRY 

 

• OBJECTIUS 
• Potenciar la coordinació psicomotriu i el sentit del ritme . 

• Estudiar la polimetria (diversitat de patrons rítmics). 
• Treballar la coordinació entre mans, peus i veu a partir de diversos pa-

trons rítmics. 
• Oferir recursos didàctics per fer música amb el nostre propi cos. 
•  Conèixer i treballar amb Keith Terry  

• CONTINGUTS 
Durant el curs ens centrarem en la percussió corporal per treballar el ritme, 
el control del tempo, la capacitat auditiva, l’expressivitat, la coordinació i el 
sentit de conjunt. Picar de mans, picar amb el peu a terra o fer espetegar els 
dits són accions comunes en moltes musiques tradicionals d’arreu del món: 
durant el curs explorarem alguns d’aquests sistemes rítmics i descobrirem 
tècniques com ara les polirítmies, els “crosspulses” o el “phasing”. 

• METODOLOGIA 
Es tracta d’un curs vivencial en què es treballaran conceptes teòrics a través 
de la pràctica. Per dur a terme els exercicis rítmics s’analitzaran certes melo-
dies i se’n deduirà el tipus de compàs. Després de crear un musicograma ja 
podrem interpretar la peça mitjançant la percussió corporal 

Totes les activitats podran ser replicades posteriorment pels assistents dels 
curs en una aula de música, transmetent així el coneixement als seus propis 
alumnes. A nivell general, es tracta d’activitats dinàmiques basades en la 
percussió corporal. 

PONENT 

KEITH TERRY 

• Keith Terry, membre fundador i director de Crosspulse, organització artís-

tica californiana que des de fa més de 35 anys es dedica a la creació, in-

terpretació i gravació de música i dansa intercultural basada en el ritme. 

Va ser professor del  departament d’Arts i Cultures del Món de la Univer-

sitat de Califòrnia (1998-2005) i des del 2008 organitza l’International 

Body Music Festival. Ha impartit nombrosos tallers i comissions coreogrà-

fiques arreu del món, i és especialment conegut per les seves actuacions 

de percussió corporal. 

DATES 

1  i   2  de  juliol. 
 
HORARI 

De 10 a 13:30 i  
De 15:30 a 18:30 
 

PREU 

95€ 
Gratuït per als alumnes de Pe-
dagogia del Conservatori Supe-
rior 
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ 

A partir del 18 de març. 
Places limitades. 

  

  

 
La Direcció General de Forma-
ció Professional i Formació del 
Professorat homologa aquest 
curs com a Formació del Pro-
fessorat. Num. 18000663  
S’ha de formalitzar la inscrip-
ció també a la PÀGINA PERSO-
NAL de la Conselleria. 
 
Per obtenir el Certificat d’assis-
tència cal haver assistit al 85% 
del curs. 
 
Inscripcions:  
http://bit.ly/BodyMusicPalma19 
 


