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AULA DE MÚSICA 2.0
OBJECTIUS
1. Modernitzar a través de la tecnologia les
escoles de música, d’una manera senzilla,
pràctica i fàcilment abastable.
2. Incorporar els aparells electrònics dels
que es disposa habitualment: telèfons,
tauletes i ordinadors.
3. Facilitar la comunicació entre:
a. Professors
b. Professors i centre

CONTINGUTS
BLOC 1: Escola - Professor
1. Google Apps Educació: eines i recursos
2. Band: característiques i funcionament
3. Moxtra: característiques i funcionament
4. Trello: característiques i funcionament

BLOC 2: Escola/Professor - Alumne/Pares
1. Plataformes educatives: Edmodo,

c. Professors i alumnes
d. Professors i pares d’alumnes
4. Treure profit de recursos de col·laboració
existents en diferents camps de la
docència: materials, fitxes, documents,
etc.
5. Donar eines útils pel dia a dia del
professor de música a l’aula, amb
especial interès per aquelles que milloren
les seves capacitats i l’apropen als
alumnes, a través d’un llenguatge que els
resulta més proper i entenedor.
6. Compartir la idea que actualitzant
procediments podem aconseguir més
motivació i interès per part de l’alumnat.
7. Crear un espai de discussió que resolgui
interessos i neguits comuns dels
assistents.

Schoology, Dojo
2. Quaderns digitals: paper o pantalla
3. Activitats i materials docents: un món de
recursos

BLOC 3: l’aula de música 2.0
1. Eines bàsiques
2. Modificació del tempo i el to
3. Partitures: lectors i editors
4. Educació de l’oïda, la lectura i la teoria
5. Gravació i edició d’àudio
6. Acompanyaments i bases
7. Creativitat
8. Jocs educatius

El curs s’enquadra dins la formació continuada del professorat de l’escola/conservatori que l’organitza, però si es
vol podran assistir-hi professors de qualsevol altre centre de manera individual.
Les sessions es desenvoluparan de manera pràctica, amb simulació de casos reals i habituals a les aules de música.
Als assistents se’ls facilitarà informació detallada de tots el continguts.
Caldrà assistir amb almenys un dispositiu propi: telèfon (iPhone o Android), tauleta o ordinador portàtil.
Serà convenient instal·lar amb anterioritat al curs algunes de les apps que es faran servir durant el mateix. Es
facilitarà la informació concreta posteriorment a la confirmació de l’assistència.

