
III  JORNADA TÈCNICA 
DE FORMACIÓ

29 DE NOVEMBRE DE 2014
Escola Microfusa :: Barcelona

     A D R E Ç A D A  A :

Professionals de l’ensenyament musical:        
professorat, directius i caps d’estudi:
* Escoles o centres d’EMIPAC (gratuït)
* Escoles o centres no associats (preu:

40€, amb dinar inclòs)

	    L L O C  I  D A T A :

* Escola de so MICROFUSA:
       Ronda Guinardó, 65  08024 BCN
* Dissabte, 29 de novembre de 2014
* Horari: de 10 a 14 i de 15 a 19h.
* Dinar tebi inclòs al migdia

10,15 h. PONÈNCIA: MÚSICA 
I NEUROCIÈNCIA:
Jordi Jauset, doctorat en 
Comunicació, enginyer i músic, 
ens parlarà sobre la forma en 
que la música interactua amb el 
nostre cervell, i quins estímuls i 
beneficis aporta en els processos 
d'aprenentatge de les persones.

16,15 h. PONÈNCIA: 
CONVENI COL·LECTIU 
D'ENSENYAMENTS NO 
REGLATS A CATALUNYA, a 
càrrec de Lidia Guerra, 
advocada, que ens explicarà 
les novetats del nou conveni 
laboral d'aplicació a les 
nostres escoles.

P R O G R A M A

12 h. SIBELIUS, la nova 
generació d'editors musicals: 
Carlos Morgado, professor i 
tècnic en informàtica musical, 
ens presenta un programa 
educatiu dissenyat per a escoles 
de música; creativitat i docència 
en una sola eina.

17,30 h. DEBAT 
PARTICIPATIU: Sèniors 
de Secot aportaran 
informació i estratègies de 
gestió, obrint un debat 
sobre els temes que 
afecten en la gestió de les 
escoles de música.

15 h. LES XARXES 
SOCIALS: Alexandrine 
Loubradou ens explica com 
utilitzar el fenòmen de les 
xarxes socials com a 
plataforma per a crear 
sinèrgies en un centre 
educatiu, entre professors, 
alumnes, pares i mares.

Activitat subvencionada per:
 MÉS INFO I INSCRIPCIONS :
* EMIPAC:  www.emipac.org
* Correu-e:  emipac@emipac.org
* Telf.: 93 314 33 58  (Jordi Jové)

Col·labora:

13,45 h. JAM SESSION: El nou 
centre superior a Catalunya. 
Elisabeth Ventura ens presenta 
aquest nou centre superior 
d'estudis reglats, especialitzat en 
Rock, Noves Tendències i Música 
d'Avantguarda.
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