
Descripció del curs
Un curs sobre inclusió, sobre un procés que planteja 
reptes, demana canvis profunds i que respon a uns 
drets fonamentals. A través de l’exposició d’experiències 
culturals i musicals que segueixen una metodologia 
que respecta la individualitat, celebra la diversitat, i 
entén que l’aportació de tothom és vàlida i necessària, 
el curs vol aportar eines i estratègies per avançar cap a 
l’educació musical per a tothom i amb tothom. 

El què fa que una persona quedi fora de l’escola de 
música o dels espais comuns de l’escola, no és un 
problema de la persona, sinó d’una escola que exclou. 
El curs vol fomentar canvis de mirada i d’estratègia per 
una societat millor. Buscar ponts de diàleg sobre el 
què són els valors a seguir i els drets de les persones, 
i el què és la realitat del dia a dia, la pràctica, les difi-
cultats que se’ns plantegen, les accions que es fan i les 
que es podrien fer. 

Les experiències seran exposades per Queralt Prats, 
Carles Pedragosa i Albert Gumí. També intervindrà 
Antonio Centeno, expert en inclusió i diversitat funcional. 

Es faran algunes explicacions de manera vivencial, 
així que aconsellem que, qui ho desitgi, porti el seu 
instrument.

Els formadors: 
- Queralt Prats
- Carles Pedragosa
- Antonio Centeno 
- Albert Gumí 

FORMADORs
ARTransforma 
(Queralt Prats, Carles Pedragosa, Antonio 
Centeno i Albert Gumí)

DATA i hORARi
Dissabte 20 de febrer de 2016
De 9.30h a 13.30h i de 15h a 19h

DURADA 
8 hores

LLOC
Escola superior de Música de Catalunya
(C/ de Padilla, 155, 08013 Barcelona)

PREU
45€ socis ACEM i alumnes EsMUC 
90€ no socis 

“inclusió, educació, música i diversitat funcional”
CURS DE FORMACIÓ

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

http://artransforma.wix.com/artransforma
http://www.esmuc.cat/
http://www.acem.cat/6990/inclusio-educacio-musica-i-diversitat-funcional/
http://www.acem.cat/6990/inclusio-educacio-musica-i-diversitat-funcional/

