Formació Willems® Barcelona
2018/2019
Presentació general – mòdul D1
INTRODUCCIÓ
La Formació per al Diploma Pedagògic d’Educació Musical Willems® s’adreça a totes les
persones que desitgen completar la seva formació musical i pedagògica, com a
desenvolupament personal i/o per preparar i acompanyar una activitat de professor de música.
El mòdul D1, corresponent al 1r any de Formació per al Diploma Pedagògic d’Educació Musical
Willems®, , posa l’accent en el funcionament en tots els capítols, principalment en l’oralitat.
Nombre d’hores:

- 80 h de formació repartides durant el curs escolar
- 6 h d'avaluació
- 1 h de seguiment individual
- Un Curs d'estiu de 20 hores (o un Congrés Internacional)

=>És a dir, un total de 107 hores per al mòdul D1.
El grup s’obrirà a partir de 10 inscripcions.
Tota formació iniciada a primer grau tindrà continuïtat fins al final.

CALENDARI 2018 / 2019
Cap de setmana de formació 1: 20-21 d’octubre - 2018 **
Cap de setmana de formació 2: 1-2 de desembre - 2018 **
Cap de setmana de formació 3: 12-13 de gener - 2019 **
Cap de setmana de formació 4: 9-10 de febrer - 2019 **
Cap de setmana de formació 5: 9-10 de març - 2019 **
Cap de setmana de formació 6: 6-7 d’abril - 2019 **
Cap de setmana de formació 7 + Avaluacions escrites: 18-19 de maig - 2019 **
Cap de setmana de formació 8 + Avaluacions orals + Introducció al mòdul D2 + Curs d’estiu:
del 15 al 21 de juliol 2019 (lloc d’acollida pendent de confirmació)

LLOC: dels caps de setmana i dels cursos del juliol
•

•

Caps de setmana: Institut Joan Llongueres – c/ Sèneca 22. 08006 Barcelona
** Aquestes hores estan reconegudes dins el “Pla de Formació Permanent dels
Professors” del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Curs d’estiu del juliol: lloc d’acollida pendent de confirmació.

HORARI
•
•

Dissabte: 11 a 14:00h (d’11 a 2 del migdia) i de 15:15h a 19:45h (1/4 de 4 de la tarda
a 3/4 de 8 del vespre) -6h45 de classeDiumenge: de 9h a 13:30h (de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia) -4 hores de classe-

FORMADORS
•
•
•
•
•
•

Béatrice CHAPUIS WESTPHAL – Diplomada didàctica Willems® i Responsable de les
formacions de la Fédération Internationale Willems®
Christophe VOIDEY – Diplomat didàctic Willems® i Director de la École de Musique de
Irigny (Lyon)
Mª Ángeles PÉREZ – Diplomada didàctica Willems® i Membre de l’Equip de Coordinació de
la Escuela Sirinx de Salamanca
Eulàlia CASSO i SAMSÓ– Diplomada didàctica Willems® i Directora de Musicant, Escola
d’Educació musical i instrumental de Barcelona
Ana LÓPEZ - Diplomada didàctica Willems® i pianista
Lucía PÉREZ
- Diplomada didàctica Willems®
i professora del Conservatoire a
rayonnement départemental CRD d’Argenteuil.

PARTICIPACIÓ A LES DESPESES PEDAGÒGIQUES
=> Cost: 1.285€ (controls i Curs d’estiu Internacional inclosos ; transport, allotjament i
àpats a part)
- El pagament es pot realitzar de forma fraccionada, (10 terminis màxim, d'octubre de 2018 a
juliol 2019)
- Nota important: Els professors que treballin en escoles membres associats de la FIW, es
beneficiaran d’un descompte del 10% sobre les despeses pedagògiques.

DESPESES DE GESTIÓ I COTITZACIÓ
Al total de la inscripció s'hi afegiran 50€ de despeses de gestió i 20€ de la cotització anual a la
FIW (15€ en el cas dels estudiants prèvia presentació d’algun justificant)

CONDICIONS D'ANULACIÓ
- En cas de força major, es reemborsarà la totalitat de l'import de les despeses pedagògiques,
descomptant la quantitat corresponent als caps de setmana en els que s’hagi assistit abans de
l’incident (prèvia presentació del justificant)
- En cas contrari, s’aplicarà una retenció d’1/3 del total de les despeses pedagògiques en favor
de la FIW. La quantitat restant no es podrà reemborsar però podrà ser utilitzada en qualsevol
de les activitats pedagògiques de la FIW (formació, cursets, congrés...)
- En ambdós cassos, no es retornaran ni les despeses de gestió ni la cotització anual.
La Federació Internacional Willems® és una associació sense ànim de lucre. Els cursos són
autofinançats. Qualsevol inscripció suposa un compromís individual per una quantitat donada.
Cada pagament contribueix a l’equilibri del conjunt.

Fédération Internationale Willems®
Seu: 46 rue Bugeaud – 69006 LYON
Secretaria: 43 rue des Hérideaux – 69008 LYON

Tel: + 33 (0)4 72 62 87 38
Tel. de contacte a Barcelona: 93 340 40 65
Adreça-e de contacte a Barcelona:

formacion-bcn-madrid@fi-willems.org
Adreça-e : contact@fi-willems.org
Lloc web : www.fi-willems.org
Associació registrada a la Préfecture du Rhône amb el núm. W691063767 / APE N°8559B / SIRET n° 327 237 566 000
77.Organisme de formació n° 82 69 12 756 69. (Aquest registre no necessita l’aprovació de l’Estat)

PREVISIÓ DEL COST DE LA FORMACIÓ DEL DIPLOMA AL LLARG DELS 3 ANYS (a 1 de
setembre de 2018)

Aquestes tarifes són indicatives, estan sotmeses a possibles ajustaments en el curs de la formació
(un dels tres mòduls comportarà obligatòriament la participació en un congrés internacional i això
suposarà un increment en les tarifes pedagògiques indicades. Aquestes tarifes no inclouen transport,
allotjament ni àpats.
PREVISIÓN DEL COSTE DE LA FOR
1r any: mòdul 1 (D1) – 107 hores – 1.355€

◦
◦
◦
◦

80 h de formació repartides durant el curs escolar
6 h d'avaluació
1 h de seguiment individual
20 h d‘un Curs d'estiu

=> Cost: 1.285€ (despeses pedagògiques) + 50€ (despeses gestió) + 20€ (adhesió FIW)
2n any: mòdul 2 (D2) – 115 hores – 1.530€

◦
◦
◦
◦

85 h de formació repartides durant el curs escolar
8 h d'avaluació
2 h de seguiment individual
20 h d‘un Curs d’estiu

=> Cost: 1.460€ (despeses pedagògiques) + 50€ (despeses de gestió) + 20€ (adhesió FIW)
3r any: mòdul 3 (D3) – 124 hores – 1715€ (136 hores – 1.915€ si és admès a l’oral)

◦
◦
◦
◦

90 h de formació repartides durant el curs escolar.
12 h d'avaluació.
2 h de seguiment individual
20 h d‘un Curs d’estiu

=> Cost: 1.645€ (despeses pedagògiques) + 50€ (despeses gestió) + 20€ (adhesió FIW)

◦
ð

1 Seminari internacional d’examen oral final de 3 o 4 dies + 1 sessió d’exàmens orals

Cost total si s’és admès a l’oral: 1.715€ (mòdul D3) + 200€ (Seminari internacional
d’examen final de 3 o 4 dies + sessió d’exàmens orals)

