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--- Pla de formació
ELS OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ
La formació pel Diploma Pedagògic d'Educació Musical Willems® va dirigida a aquelles
persones que desitgen completar la seva formació musical i pedagògica, per preparar,
acompanyar o enriquir una activitat de professor de música, ja sigui en un conservatori, una
escola de música o bé de forma independent.
Prepara per a la pràctica i el domini dels quatre graus de la progressió pedagògica establerta
per Edgar Willems que va de la iniciació musical al Solfeig Vivent.
L’obtenció del Diploma autoritza el diplomat a fer valdre el seu domini de les bases del
« Mètode Willems® i el capaciten per impartir classes en els quatre graus.
EL PROGRAMA
El programa comprèn següents capítols:
a. Per a la musicalitat :
- Desenvolupament auditiu complert (qualitats del so, moviment sonor, intervals,
acords de 3 i 4 sons, agregats i espai intratonal).
- Sentit rítmic i mètric, polirítmia i polimetria, moviment corporal i improvisació
rítmica.
- Cultura vocal, cant, adquisició d'un repertori de cançons, sentit melòdic,
improvisació lliure, modal, tonal i invenció melòdica escrita, direcció coral.
- Harmonia pràctica vocal i instrumental (piano o guitarra) a 2, 3 o 4 veus, cadències
harmòniques, improvisació harmònica i invencions escrites.
- Solfeig i dictats rítmics, melòdics i harmònics.
- Audició musical i lectura de partitures d'orquestra.
b. Per a la pedagogia :
- Classes de pedagogia fonamental, que aborda els temes relatius a la música,
l’educació musical i instrumental, així com la psicologia del nen en acció musical,
principalment sobre la base de l’obra escrita d’Edgar Willems.
- Observació de classes pràctiques (en directe amb nens o en vídeo); progressió
pedagògica des de la iniciació musical (primer i segon graus), el pre-solfeig i preinstrumental (tercer grau) fins al solfeig vivent (quart grau) i els inicis
instrumentals, experimentant també personalment aquesta progressió; la
formació comprèn la posta en pràctica, en situació de classe, de la progressió amb
els propis alumnes a partir del 2n any de formació

ELS MITJANS PEDAGÒGICS, TÈCNICS I L’EQUIP DE PROFESSORS
a. Aquesta Formació té una durada de tres anys i es realitza durant set o vuit caps
de setmana durant el curs escolar i un curs intensiu, amb una mitjana de 115 hores/any
(segons el mòdul).
b. Els cursos es desenvolupen en locals adaptats a la pràctica musical i al moviment
corporal (sales espaioses, equipades amb instruments de música – piano, per exemple,
cadena Hifi i altre material pedagògic...).
c. Els formadors que donen els cursos estan titulats amb el Diploma Professional
Didàctic Willems® obtingut després d’un mínim de 10 anys de pràctica pedagògica activa i
després d'una formació específica.
ELS MITJANS QUE PERMETEN EL SEGUIMENT DE L’ACCIÓ I L’APRECIACIÓ DELS
RESULTATS
La signatura dels fulls d’assistència permet lliurar un certificat al final de cada curs.
El recorregut de la formació està delimitat per unes avaluacions al final dels mòduls D1 i D2 i
les proves escrites i orals al final del mòdul D3 (que porten a l’obtenció del Diploma
Pedagògic d'Educació Musical Willems®).
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