
Dissabte, 4 de març de 2017 

Horari:  de 10 a 14 i de 16 a 20 

 

Preu 

Gratuït per als alumnes de Pedagogia i Musicologia del 
CSMIB. 

Alumnes i professors dels Conservatoris Superior i  
professionals de les Illes Balears: 35,15 €  

Altres: 43,92€  

 

Inscripcions  

De  l’1 al 24 de febrer de 2017 

a www.conservatorisuperior.com/cursos o a les ofici-
nes del centre. 

 

S’ha sol·licitat l’homologació de l’activitat  al Servei de For-
mació Contínua de la Direcció General d’Ordenació, Innova-
ció i Formació Professional, d’acord amb l’Ordre de dia 2 de 
gener de 2002 del conseller d’Educació i Cultura. 

 

Per obtenir el certificat d’assistència s’haurà d’haver assistit 
com a mínim al 80% del curs.  

 

 

 

Per a més informació:  

http://www.conservatorisuperior.com/cursos_CAT.html 

 

Professors 

La Cris 

Nòmada artística. Titulada superior en Cant Modern 
(Esmuc) i Pop Akademie Baden Württemberg. Interes-
sada en el cos com a instrument original, s'ha format 
també en Música Circular & Body Music (Barbatuques, 
Grupo Fritos), IBMF (Keith Terry & Evie Ladin), R4D 
(Santi Serratosa, Oriol Ferrer) i beatbox (Markooz). La 
seva branca educativa està molt influenciada en els 
nous paradigmes educatius i s'ha format en “Educar 
empoderando” (Carlos González). Actualment, combi-
na el Màster en Dramatúrgia del Sentir i Poètica de la 
Coincidència Significativa amb una activitat musical 
activa pel món (@lacrisarts). 

Dedicada a la música de carrer, ha impulsat el primer 
encontre internacional d’Art Urbà a Gandia (València). 
Col·labora amb Xamfrà (Centre de música i escena per 
a la inclusió social) i qualsevol centre educatiu interes-
sat en les seves “MásTertulias”. 

Cento Carbó 

Titulat superior de música en l’especialitat de Percus-
sió per l’ESMUC. Ha rebut classes de percussionistes 
reconeguts internacionalment com Katarzyna Mycka, 
Yoel Páez, Iñaki Martín, Javier Romero Naranjo, Keith 
Terry, entre d’altres. El gran interès vocacional pel 
món de l’educació el porta a formar-se en pedagogia 
musical, nous paradigmes del coneixement amb Car-
los González (autor del documental Entre Maestros). 
Màster en Intervenció Pedagògica Sistèmica i Coac-
hing Sistèmic a la Universitat de Barcelona, Màster  
Dramatúrgia del Sentir i Poètica de la Coincidència 
Significativa.  

Ha treballat en la producció de diferents esdeveni-
ments, activitats i tallers culturals a Gandia (València) i 
Barcelona. És professor de bateria i percussió a l’Esco-
la Municipal de Música de Mataró i a l’escola CEME de 
Sabadell. Alhora, forma part del grup de percussió 
Baketomba com a director i intèrpret. També, ha tre-
ballat en projectes de community music per Comusità-
ria (Florida Sound Project, La Raíz, Tralalà, Gamelan 
Reciclat, Periplus i Art&Coach). Paral·lelament realitza 
diversos projectes musicals com a percussionista i 
bateria en grups de soul, pop, folk, tradicional, música 
llatina, samba, batucada, etc. 

————————————————————— 

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA i MUSICOLOGIA 

 

CURSOS MES DE MARÇ 2016/17 
  

11 de març - JOSEP LLUÍS ZARAGOZÀ 
Principis didàctics transversals en educació musical. 

25 i 26 de març  - POLO VALLEJO 
Pedagogia, investigació i creació musical. Punts de tro-
bada. 

 

Dirigit a  

Estudiants i titulats en estudis superiors de músi-
ca, professors de música de les etapes infantil i 
primària, professors de conservatoris elementals i 
de grau mitjà i de centres integrats en música, 
estudiants de Grau d’Educació Infantil i Primària. 

Objectius: 

 Aportar recursos didàctics d’educació musical. 

 Experimentar el cos com a un instrument sonor. 

 Utilitzar el cos, el so, l’espai i els objectes com a 
elements expressius i creatius. 

 Treball d’escolta, ritme i harmonia. 

 Explorar les pròpies capacitats creatives. 

 Vivenciar processos de creació col·lectiva. 

 Inspirar noves possibilitats d’aprenentatge. 

Metodologia: 

La metodologia del curs es basa en vivenciar pro-
cessos d’aprenentatge-investigació del cos i de la 
música a través de dinàmiques i jocs relacionats 
amb el bodymusic, el ritme, la tecnologia musical i 
el moviment. 



El cos com a instrument musical, 
la veu, Beatbox. 

El cos com a element expressiu 
El gest, el moviment, la dansa. 

Percussió, consciència rítmica,  
escolta. 

Creativitat, expressió, processos 
creatius d’exploració, investiga-
ció corporal, sonora i visual. 

Tecnologia  musical, mentalitat 
pictòrica, jocs rítmics i  harmò-
nics. 

A través de la imaginació qualse-
vol objecte es pot convertir en 
un element  expressiu i transfor-
mar així la nostra mirada cap al 
món. 

 

CURS DE FORMACIÓ 

MÚSICA, COS I CREACIÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORS:  

 LA CRIS   

CENTO CARBÓ 

Dia  4 de març de 2017 

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears 

 

Carrer d’Alfons el Magnànim, 64, Palma 
 T+34 971 49 89 35 
 F+34 971 49 89 36 
 CIF- G57086035  
 www.conservatorisuperior.com  

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I MUSICOLOGIA 


