Rythm4Days Bcn és un curs de 4 dies a través del qual descobrirem
metodologies, activitats, projectes i idees basades en el ritme i la seva
didàctica.
Rythm4Days Bcn posa el ritme al centre de l'aula. Quan el ritme és el
protagonista esdevé una gran eina per generar aprenentatge i construir
coneixement.
Durant aquests quatre dies s'abordaran diferents perspectives del ritme per
tal d'explorar les seves múltiples possibilitats en diferents camps: el de
l'educació, l'educació social, la musicoteràpia, la dansa, les arts escèniques i fins
i tot l'auto coneixement.

TALLERS TARDESCONTINGUTS MATINS

Col·laboren:

Classes que tindran continuïtat al llarg dels 4 dies de formació:
La percussió corporal com a recurs pedagògic i terapèutic (Santi Serratosa)
Recursos i materials didàctics pel treball rítmic a l’aula de música (Oriol Ferré)
La música llatina a l'abast de tothom. Batucada brasilera (Xevi Matamala)

Tallers temàtics:
Bàsquet Beat (Josep Maria Aragay)
Drum Circle (Santi Carcasona)
Beatbox (Sergi Ramis)

DIRIGIT A:

FORMADORS:

Professorat d’educació musical, mestres especialistes en música, musicoterapeutes, músics,

Santi Serratosa - Escola municipal de música Blai Net.

estudiants de música i qualsevol persona interessada en l’ús pedagògic i social de la música.

Bateria, percussió corporal i musicoteràpia. Director de la SSM BigHand.
Oriol Ferré - Escola municipal de música Miquel Blanch de Castellbisbal.
Trombonista, professor de música, inventor i fundador d’Harmony Games.
Xevi Matamala - Escola municipal de música d’Olesa de Montserrat.
Educador i professor de música. Bateria i compositor.

DIES 7, 8, 9 i 10 de juliol
HORARI De dilluns a dimecres de 9'30h - 13'30h i de 15h - 17h. Dijous fins a les 13’30h
DURADA 22h (80% d’assistència per obtenir certificat)
LLOC EMM Blai Net. C/Jaume I, 24. Sant Boi de Llobregat - http://goo.gl/maps/YWVqi
PREU 120€
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ http://bit.ly/1gh6IwT
CONTACTE rhythm4days@gmail.com
MÉS INFORMACIÓ www.facebook.com/rhythm4days / www.twitter.com/rhythm4days

Josep Maria Aragay
Educador social i musicoterapeuta especialitzat en l'ús social de les arts.
Santi Carcasona
Conductor-facilitador, exportador, creador i desenvolupador de Drum Circles.
Sergi Ramis
Pedagog en recerca de noves formes d'aprenentatge associades al ritme.

