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Presentació 

 

La Fira de recursos Pedagògics Musicals és una iniciativa que neix per afavorir i 

facilitar la innovació en la didàctica musical, la recerca i la difusió de l’educació i per 

contribuir a la millora de les condicions pedagògiques de l'ensenyament musical. Vol 

fomentar activitats que afavoreixin la formació de mestres, professors i estudiants tot 

impulsant i facilitant l'intercanvi d'idees i materials pedagògics entre formadors. Així 

mateix, pretén crear el marc idoni per a la reflexió i la discussió sobre l’ensenyament de 

la música, des de diverses perspectives, considerant la nostra realitat social i cultural; 

amb la voluntat de respondre a les necessitats dels especialistes  en l’ensenyament 

musical. 

 

Els objectius de la Fira de recursos Pedagògics Musicals són: 

 

 Afavorir i facilitar la innovació en la didàctica de la música.      

 Contribuir a l'actualització i la millora en l’educació musical. 

 Adquirir nous coneixements, recursos i materials musicals.  

 Propiciar la reflexió i la discussió sobre l'ensenyament de la música.  

 Treballar la música de manera interdisciplinar. 

 Promoure la convivència, i fomentar l'intercanvi d'experiències.  

 

La formació de la Fira de recursos Pedagògics Musicals s’adreça a  professionals 

de procedència diversa que busquen nous camins i noves maneres de treballar. 

 

En aquesta edició oferim tallers, conferències, presentacions i espais d’intercanvi. Al 

mateix temps, hem creat un espai d’exhibició on els formadors, empreses i institucions 

musicals convidades exposaran els seus  projectes, eines i materials i els posaran a 

l’abast dels assistents. 

 



 

Destinataris 

 

A la Fira de recursos Pedagògics Musicals s’hi pot assistir com a: 

 

Mestres, professors i estudiants d’educació de:  

Llars d’infants 

Educació musical i d’altres especialitats a les etapes d’educació infantil, primària i 

secundària de l’ensenyament públic, concertat i privat 

 

Empreses i institucions d’àmbit musicals  

Editorials musicals i discogràfiques 

Empreses de producció, promoció i difusió musical 

Escoles de música 

Entitats i associacions musicals 

Formacions musicals 

 

Públic general interessat en aquesta temàtica 

 

Cada un dels destinataris  de la Fira de recursos Pedagògics Musicals es podrà 

inscriure a la fira segons les diferents acreditacions: 

 

- Professorat: L’acreditació “Professorat” dóna accés a les activitat formatives, al 

recinte firal i a tots els concerts programats.  

- Professionals: L’acreditació “Professional” dóna accés al recinte firal.  

- Públic: L’acreditació “Públic” dóna accés als concerts programats per gaudir de la 

música en directe i al recinte firal per consultar i adquirir materials, música i 

eines musicals. L’acreditació podrà ser  unipersonal o familiar. 

 

 

 

 



 

Programa 
 
 
9h  Arribada i inscripcions als tallers de lliure elecció 
 
9:30h  Presentació i benvinguda 
 
9:45h  Percussió Corporal 

A càrrec de Sergi Ramis 
Taller per descobrir el cos com un instrument rítmic i melòdic. 
Treballarem la sonoritat, la rítmica, el moviment, l’expressivitat i la 
comunicació per improvisar una orquestra orgànica. 

 
10:30h  Pausa: Espai relacional i d’intercanvi 
 
De 11h a 13h Tallers de lliure elecció  
  
  Harmonia a la vista: Travessant els acords 
  A càrrec de Oriol Ferré 

Taller pràctic i participatiu amb un nou sistema/codi de colors que ens 
ajuda a l’hora de realitzar les nostres composicions i arranjaments a 
l’aula de forma global i senzilla. 
Primària i Secundària 

  
  Metòde Tot Sona: Estimulació musical 
  A càrrec de Dàmaris Gelabert 

Taller per aportar idees, recursos i materials per treballar la música en 
totes les àrees del desenvolupament dels infants. Ofereix  un programa 
estructurat i dissenyat per Tot Sona, que ajuda a implantar un temps 
específic d’estimulació musical dins el primer cicle d’educació infantil. 
De 0 a 6 anys   

 
  La música contemporània a l’aula 
  A càrrec de Assumpta Valls 

Taller que facilita propostes i activitats per acostar la música 
contemporània a l’aula de manera engrescadora. 
Primària i Secundària 
 

13h  Neuromúsica 
  A càrrec de Carlos Alós 

Conferència per posar a l’abast dels assistents coneixements neurològics 
sobre la música 
 
 
 
 

 
 



 

15:30h Percussió original 
  A càrrec de Gerson Gelabert 

Taller d’improvisació amb objectes quotidians de l'escola i de casa. 
Oferirem un tastet d’instruments de percussió de formes i sonoritats 
diferents: Boomwakers, Lollipops, sound-shapes, Oceans-drums …,  
Infantil, Primària i Secundària 

 
16:20h Presentació del projecte Mercat de Cançons 
  A càrrec de Jessica Enrique 
 
16:40h Pausa: Espai relacional i d’intercanvi 
 
De 17h a 19h Tallers de lliure elecció 
 
  L’Ipad a l’aula 
  A càrrec de Àngel Valverde 

Taller que ens aportarà recursos creatius per capbussar-nos al món de 
l’era digital en la música a través de l’Ipad. 
Per a tots els interessats  
Es recomana portar el vostre dispositiu. L’organització també en facilitarà. 
  

  Music Learning Theory 
  A càrrec d’Eli Pujol 

Taller de presentació del Metòde Gordon a través d’encadenaments 
d’exercicis. 
Infantil i Primària 

   
  Corrandescola 
  A càrrec de Albert Casals 

Taller d’aproximació a la glosa.  Aquest projecte sorgeix de la tesi 
doctoral i té el suport de l'ICE de la UAB i del Servei d'Immersió i 
Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament. 
Primària i Secundària 

 
19h  Cloenda amb danses 
  A càrrec de Pau Tarruell de Grup Bufanúvols 
 
 
 
Per a més informació us podeu adreçar al nostre web 
www.firarecursospedagogicsmusicals.wordpress.com 



 

Emplaçament 

 

La Fira de Recursos Pedagògics Musicals tindrà lloc al Centre de Creació i 

Difusió Musical de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Nau B1 al municipi de Granollers. 

 

La Nau B1 Centre de Creació i Difusió Musical és un projecte d’exhibició,  formació i  

suport a la recerca musical. Promou la creació, la innovació musical i la generació de 

xarxa i projecció territorial. S'integra al conjunt dels dinou equipaments que conformen 

el projecte Roca Umbert.  Roca Umbert Fàbrica de les Arts és un espai de 20.000 m² al 

centre de la ciutat de Granollers, un projecte impulsat per l’Ajuntament que 

reconverteix l’antiga fàbrica tèxtil Roca Umbert en un gran centre cultural adreçat a la 

producció, formació i difusió de la creació artística. Busca  resoldre demandes locals 

vinculades a la cultura, així com cobrir les necessitats del sector comunicatiu i 

tecnològic. 

 

La missió de Roca Umbert Fàbrica de les Arts és promoure les condicions necessàries 

per universalitzar l’accés a la creació artística i endegar-ne la difusió i la divulgació. 

Aquesta funció es vol concretar amb el foment de la trobada i el diàleg entre creadors i 

ciutadania, és a dir, amb l’acostament dels ciutadans als territoris de la creació i la 

producció artística. Dintre d’aquest entorn de Fàbrica de les Arts, l’Ajuntament de 

Granollers i l’Associació Cultural Brubaker engeguen aquest nou espai perquè els 

artistes puguin projectar el seu talent. Per  crear, en definitiva,  ponts que permetin 

canalitzar les pulsions artístiques de la ciutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naub1.cat/
http://www.naub1.cat/
http://www.rocaumbert.cat/


 

Organitzadors 
 
Brubaker 
 
Què és Brubaker? 

 
Vocació de servei 
 
Som una empresa que treballa, des de tots els seus àmbits, per a la gestió, la producció, 
la promoció i la difusió d’iniciatives culturals. Ens regim per criteris en els que 
predominen els objectius socioculturals per sobre la voluntat de negoci.  
 
Creació i innovació cultural 
 
Creem i donem suport a projectes culturals. Investiguem, conceptualitzem, produïm, 
gestionem i executem noves propostes. Assessorem i acompanyem en el procés creatiu i 
executiu d’iniciatives ja existents.  
 
Eina de recerca 
 
Prestem especial atenció a la divulgació de les noves tendències prenent iniciatives 
valentes per captar nous públics i noves audiències. Per això, oferim programacions 
sòlides i cohesionades que potencien l’element singular. Treballem en una línia clara, 
original, compromesa amb els desitjos del públic. 
 
Altaveu de projectes culturals 
 
Dissenyem, planifiquem i executem l’estratègia global de comunicació de projectes 
culturals. Analitzem la marca i creem una plataforma de promoció i difusió que inclou 
accions específiques per generar l’interés dels mitjans. del públic i de l’entorn.  
 
Compromís social i educatiu 
 
Creiem que l’educació no té edat i que cadascú de nosaltres es forma de manera constant 
i permanent. La cultura és una aportació fonamental per interpretar i conèixer el món 
que ens envolta. És, també, un factor dinamitzador que ajuda a promoure valors 
humanitzadors. Organitzem activitats formatives i d’intercanvi de coneixement amb 
l’objectiu de donar accés a la cultura, generar espais de reflexió, pensament i 
aprenentatge.  
 

 
 
 
 
 
 



 

Tot sona 
 
Què és Tot Sona? 
 
L'empresa va néixer amb el desig de donar sortida als discs de la Dàmaris Gelabert. Amb 
el temps hem incorporat altres aspectes relacionats amb la música i els infants. 
Actualment oferim programes d'educació i formació per a mestres, classes i tallers per 
pares i infants, concerts i espectacles. També disposem d'una botiga online 
especialitzada en material educatiu relacionat amb la música i els nens. Si en voleu més 
informació podeu visitar el nostre web www.totsona.com. 
 
Què és l’espai Tot Sona? 
 
És el lloc on es desenvolupen algunes de les activitats de Totsona, tant a nivell de gestió 
com a nivell pedagògic, cultural i lúdic. També volem que serveixi com a punt de 
trobada i mostra d'activitats de la gent de Cardedeu i dels voltants, que treballin en 
àmbits similars o paral•lels al nostre. Un dels principals objectius és obrir l'espai a les 
famílies i nens amb el propòsit de compartir, aprendre i viure plegats moments 
significatius amb la música. L'Espai Totsona disposa d'un hall amb espai de lectura 
(disposem d'una biblioteca especialitzada), una sala polivalent d'uns 60m2 equipada 
amb equip de so i projector, un espai de showroom on trobareu el material de la botiga 
online, els despatxos i un estudi. 
 
Estimulació musical Tot Sona 
 
És un programa dissenyat per la Dàmaris Gelabert amb el propòsit de potenciar les 
capacitats musicals dels infants de 0-6 anys i gaudir plegats del llenguatge afectiu de la 
música. A Totsona entenem la primera infància com l'etapa musical per excel•lència, ja 
que l'infant fa servir la música com a un dels seus primers sistemes de comunicació. La 
música té influència en els dos hemisferis cerebrals i incideix en totes les dimensions de 
l'infant: física, cognitiva, emocional i social. És per això que les nostres sessions de 
música suposen una experiència educativa integral. El nostre enfocament pedagògic-
terapèutic es basa en un dels millors mitjans de comunicació entre adults i infants: la 
cançó; i aquesta lligada sempre al joc, l'expressió, el gest, el moviment i el llenguatge. 
En les nostres sessions volem comptar amb la participació dels pares perquè sabem que, 
dins l'entorn familiar, la música pot ajudar a crear un clima adient a l'adquisició i reforç 
d'hàbits, a l’aprenentatge, i sobretot a reforçar la cohesió i el vincle afectiu. 

 

 



 

Informació general 
 
 

Coordinació Pedagògica 

Txu Morillas   

Dàmaris Gelabert 

 

Direcció Tècnica 

Txu Morillas 

 

Contacte 

www.brubaker.cat 

txu@brubaker.cat 

Tel. 93 879 22 95 

www.totsona.com 

totsona@totsona.com 

Tel. 93 871 19 30 

 

Inscripcions 

www.firarecursospedagogics.wordpress.com 

 

Localització 

NAUB1 Centre de Creació i Difusió Musical  

Roca Umbert Fàbrica de les Arts 

Carrer Prat de la Riba 77 

08401 Granollers 

 

 

http://www.brubaker.cat/
http://www.totsona.com/
http://www.firarecursospedagogics.wordpress.com/

