
Butlleta d’inscripció
Ompliu la butlleta i envieu-la juntament amb el resguard  
de l’ingr és bancari.

1r cognom 

2n cognom 

Nom 

DI 

Adreça 

CP  Població 

Telèfon  Mòbil 

Correu electrònic 

Correu electrònic XTEC

(Obligatori si en sou usuaris)

Inscripció en línia: cliqueu aquí

LA PEDAGOGIA DE GRUP EN L’ENSENYAMENT 
MUSICAL
  19 i 20 d’abril de 2017

     Data límit d’inscripció: 28 de març de 2017

Condicions
•	  Cal lliurar la butlleta d’inscripció a la secretaria de  

l’EMMPAC de dilluns a divendres de 17 h a 19 h, o enviar-la  
per correu electrònic a activitats.empaucasals@gmail.com.

•	 L’ingrés s’ha de fer a BBVA ES18 0182 60 3549 0200 05 7259.  
Hi ha de constar el nom de l’inscrit i el nom del curs.

•	  La plaça no està garantida fins a tenir el justificant  
del pagament.

•	 L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no hi ha un  
mínim d’inscrits. Només en aquest cas es retornarà el total de 
l’import.

•	 Us informem que les vostres dades seran incorporades a un 
fitxer titularitat de l’EMMPAC amb la finalitat de gestionar els 
cursos i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
enviant un correu electrònic a

           activitats.empaucasals@gmail.com.

Cursos de formació  de l’EMMPAC
Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell

2017

LA PEDAGOGIA DE GRUP EN 
L’ENSENYAMENT MUSICAL
19 i 20 d’abril de 2017

A càrrec d’ARLETTE BIGET

Passatge Tívoli, 3-7.  43700 El Vendrell (Tarragona)
Tel.: 977 66 33 06 A/e: escolamusica@elvendrell.net

Objectius:
•	Adquirir coneixements i mètodes per aplicar la pedagogia 

de grup.
•	Aprofundir en les tècniques d’ensenyament.
•	Proposar als participants mètodes de reflexió i d’acció.

Continguts:
•	Pedagogia de grup: objectius, mitjans, principis i límits.
•	Els inicis amb l’instrument, fonamental.
•	Pràctiques de pedagogia de grup realitzades pels 

alumnes del curs.
•	Metodologia: continguts i recursos didàctics.
•	El joc i el repertori en la pedagogia de grup
•	Preparació d’una classe.
•	Gestió positiva de la diversitat de l’alumnat.
•	Respostes a les inquietuds i dubtes de pares i professors.

PROFESSORA
Arlette Biget. Realitza els estudis Musicals al Conservatori 
d’Orléans i al Conservatori Nacional Superior de París. Obté el 
primer premi de flauta amb Gaston Crunelle (1968) i el primer 
premi de música de cambra amb René Leroy (1969). Continua 
amb el Cicle de Perfeccionament de Música de Cambra amb 
Christian Lardé i obté el certificat d’aptitud per la funció pública 
de professora de flauta.
A partir de 1966 fa concerts per Europa, el Japó, el Canadà, 
els Estats Units,l’Àfrica, l’Índia i per Oceania. És membre 
fundadora del quartet ARCADIE, del Quartet Instrumental 
d’Orleans i solista de l’Orquestra Paul Kuentz.
Del 1972 al 2008 és professora titular del Conservatori d’Orléans 
i directora artística i titular de l’orquestra de flautes del mateix 
conservatori.
Fins el 2013 és professora del CEFEDEM ILE-DE-FRANCE a Rueil-
Malmaison. Ha impartit cursos de formació pedagògica i 
instrumental a França i a Europa (Belgica, Suïssa, Itàlia, 
Espanya).

LA PEDAGOGIA  DE GRUP EN 
L’ENSENYAMENT MUSICAL
19 i 20 de d’abril de 2017

       Professora  Arlette Biget
           Adreçat A tot el professorat d’escoles de música i  
  conservatoris de les diverses disciplines (instrument, 
  llenguatge musical, cant coral, conjunt, etc.).
 Durada 8 hores
 Dates Dimecres 19 i dijous 20 d’abril de 2017
 Horari De 9.30 h a 13.30 h     
 Preu  65 € tot el curs 
 Lloc Escola Municipal de Música Pau Casals (EMMPAC)
 Inscripcions Abans del 28 de març de 2017

https://goo.gl/forms/KCNn5nRkjj5B42Pm2

