
 

 

 

 

            FORMADORES: 

Laia Font, Mestra de música i Musicoterapeuta titulada a l’Institut MAP de Vitòria, ha 

dut a terme un projecte d’investigació a l’àrea de Pediatria i Cirurgia Pediàtrica de 

l’hospital Virgen de las Nieves de Granada, ha treballat com a musicoterapeuta en àmbit 

pediàtric, oncològic, salut mental Infanto-Juvenil, educació, TEA, creixement personal i 

amb nens amb capacitats diverses. 

Núria Colomé, Músic, professora i Musicoterapeuta, titulada a l’ Institut MAP de Vitòria, 

en formació del tercer nivell del màster en Imatges Guiades amb Música de Helen Bonny 

(BMGIM)mètodes receptius en musicoteràpia.  Ha treballat com a musicoterapeuta en 

àmbit de creixement personal,  nens amb capacitats diverses, en educació ,en salut 

mental, TEA, tercera edat, embaràs i estimulació després del part. 

 

Escola de Música CEME

Horaris: 

Dissabte 14:    9h a 14h i 16.00h a 19.00h 

Diumenge 15:  9h a 13h 

Total hores: 12h 

Preu: 120 € 

Places limitades 

Període d’inscripció: del 15 de gener al 5 de març (ambdós inclosos) a la 

secretaria de l’escola de música CEME c/ Espirall 81 Sabadell 

www.escolamusicaceme.com 

CURS D’ INTRODUCCIÓ A LA 

MUSICOTERÀPIA    

Dissabte 14 i 15 de Març 
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METODOLOGIA 

• Participativa, incentivant la cooperació i el treball en grup. 

• Vivencial, basada en l'experiència. 

• Personal, en la mesura que incentiva i respecta els interessos       

individuals. 

 

A QUI VA DIRIGIT 

 A mestres, pares,  mares, estudiants, personal mèdic, ... en 

definitiva a  qualsevol persona que estigui interessada en saber 

que és la musicoteràpia, com es treballa, en quins àmbits es pot 

aplicar i que tingui ganes de passar un cap de setmana amb 

vivències que els permetran conèixer-se millor així com conèixer 

la força de la música en un procés terapèutic. ( No es requereix  

tenir coneixements musicals.) 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL CURS 

Aquest curs té com a objectiu  comprendre la utilització de la 

música com a mitjà terapèutic, donant a conèixer alguns 

elements metodològics que regeixen el treball musico 

terapèutic així com el rol i la figura del musicoterapeuta.  

Es realitzaran tallers i dinàmiques per viure experiències en 

relació amb la música i la musicoteràpia  per poder entendre 

el desenvolupament d'un procés de musicoteràpia i valorar i 

comprendre el perfil del musicoterapeuta. 

Treballarem majoritàriament  a través de l’experimentació 

activa així com també d’una part teòrica,  de tallers vivencials  

i  de l'observació d'exemples pràctics /clínics per conèixer de 

prop l’ intervenció amb musicoteràpia en diferents àmbits de 

població. 


