DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA
CURS

LA PERCUSSIÓ CORPORAL COM A
RECURS PEDAGÒGIC I TERAPÈUTIC

DATES
Dissabte 2 de febrer de
2019
HORARI
de 10 a 14 i de 15:30 a 19:30h

• OBJECTIUS
• Conèixer els recursos que ens ofereix la percussió corporal com a mitjà d’expressió.
• Abordatge psicosocial de la percussió corporal, que permetrà augmentar la capacitat
d’aprenentatge dels estudiants, així com la seva autoestima i nivell d’autorealització
• Donar eines que facilitin l’aparició de processos sensorials, cognitius i emocionals.

• CONTINGUTS
• Durant el curs treballarem la creativitat, la improvisació i el llenguatge rítmic a través de
la percussió corporal, fent ús del potencial estètic i pedagògic dels processos d'aprenentatge amb un abordatge psicosocial.
• Emprarem diferents recursos sonors i musicals, i promourem experiències creatives
que enllacen els interessos de les persones amb les seves capacitats tant físiques com
intel·lectuals.

PREU
65€
Gratuït per als alumnes de
Pedagogia del Conservatori
Superior

INSCRIPCIÓ

del 3 de desembre de 2018
al 18 de gener de 2019.

• METODOLOGIA
• Farem ús del mètode SSM (senyalització-seqüenciació-música):
• Senyalització: Les sessions d’aquesta metodologia són eminentment pràctiques i
desenvolupades amb indicacions a temps real.
• Seqüenciació: Tots els exercicis i activitats estan rigorosament sistematitzats. La seqüenciació en estructures constants i regulars, tant per l’aprenentatge, com en el seu
resultat estètic final, és fonamental pel control, planificació, execució i assoliment dels
objectius musicals i extra-musicals.
• Música: L’objectiu general més important. És el llenguatge amb el qual ens expressarem, crearem i sentirem durant tot el procés d’aprenentatge.

PONENT
SANTI SERRATOSA
• Graduat en música moderna a l’Aula de Música Moderna del Conservatori del Liceu, va
realitzar estudis superiors de bateria al Drummers Collective de Nova York i posteriorment va obtenir el Màster en Musicoteràpia per la UPF. Com a professor de percussió
corporal, imparteix cursos i tallers arreu del país amb la seva pròpia metodologia
(Mètode SSM). També és professor de bateria des de 1994 i ha format part de diverses
bandes musicals. És director del SSM BigHand i membre del Santi&Mariona Duet.

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat homologa aquest curs com a Formació del Professorat. S’ha
de formalitzar la inscripció
també a la PÀGINA PERSONAL de la Conselleria.
Per obtenir el Certificat
d’assistència cal haver assistit al 85% del curs.
Inscripcions:
http://bit.ly/
SSerratosaPalma19

