
Descripció del curs

Alguna vegada has tingut la sensació que tu estàs més 
motivat per estudiar música que el teu alumne? Creus 
que tens algun alumne que és un “cas impossible”?

Es pot canviar allò que sembla incanviable? La intervenció 
estratègica es basa en uns principis sòlids que ajuden a 
desbloquejar situacions emocionals complicades de forma 
ràpida i consistent. Des del seu naixement, ha demostrat 
poder ser una forma creativa, versàtil i eficient de tractar 
els sofriments humans.

Dominar les tàctiques que se’n deriven ens permetran 
ampliar les opcions de canvi amb els nostres alumnes.

- Com puc ser més afectivament efectiu/va en les meves 
interaccions amb els alumnes?
- Com puc evolucionar amb ells d’una manera creativa 
partint d’una base sòlida?

En aquest curs aprendrem en quatre passos, com podem 
utilitzar els recursos que emergeixen de les interaccions 
amb els nostres alumnes i transformar-los en la nostra 
millor arma educativa.

La formadora: Anna Costa
Violoncel·lista, professora de violoncel graduada a la 
Guildhall School of Music and Drama de Londres, Màster 
en Musicoteràpia per la UB i Especialista en Intervenció 
estratègica amb Teràpia Breu. 
Actualment combina la seva activitat docent al projecte 4 
Cordes, al Conservatori de Música de Manresa i a l’Escola 
de Música del Masnou amb l’artística com a membre de 
l’Orquestra de Cambra de Granollers i de diverses formacions 
musicals d’estils variats .

FORMADORA
Anna Costa

DATA 
5 de març de 2016

hORARI
De 10h a 14h

DURACIÓ 
4 hores

LLOC
EMM Cal Moliner de Sallent
(C/ Torres Amat, 29 de Sallent)

PREU
15€ socis ACEM 
20€ no socis 

“L’art del canvi. Com desbloquejar situacions aparentment incanviables”

CURS DE FORMACIÓ zona 6 (Catalunya Central)

Amb el suport de: 

INSCRIPCIONS i més informació a www.acem.cat

acem associació catalana d’escoles de música | www.acem.cat | Av. Drassanes, 3 | 08001 Barcelona | T. 93 481 72 51 | acem@acem.cat
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https://docs.google.com/forms/d/1IrcJ14yD4FnQebUB5lTdEk6TcV6g3RUOv3sUA7anNro/viewform

