
  

 

Jornada formativa:  

Formació de percussió 
corporal 
 

Hores de durada 

3 hores   

Dates  

17 de desembre de 2016 

Horari 

 9h50 a 10h : recepció 
 10h a 13h : formació  

 

Punt de trobada: 

Casal de la Montserratina 
Pl. de la Constitució 4 
08840 Viladecans 
 

 Places 

Mínimes  12  
Màximes  35  
 

Cost: 
 Professorat d’EF del Baix 

Llobregat: 10€  

  Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

 

Data límit d’inscripció:  

Dijous 15 de desembre 

 

FORMACIÓ DE PERCUSSIÓ CORPORAL 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Conèixer i experimentar una nova disciplina que 

posarà a prova la coordinació. 

 Estar en contacte amb el compàs. 

 Moure el cos a ritme de la música. 

 Desenvolupar l’escolta grupal. 

 Conèixer les possibilitats sonores del nostre cos. 

 Fomentar l’expressió lliure i la creativitat. 

PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

INTRODUCCIÓ 

 Entrar en contacte amb el cos. 

 Primer contacte amb el ritme. 

CREACIÓ DE PATRONS RÍTMICS I DE MOVIMENT 

 Creació de ritmes tant individual com grupalment. 

PERCUSSIÓ AMB OBJECTES 

 Realització i creació de partitures de ritme i 

moviment amb objectes. 

 

DESTINATARIS 
Professorat d’Educació Primària i Secundària. 

https://goo.gl/maps/VVHEWHZsUZR2


  

 

 

PERSONAL TÈCNIC 

Kike Cuadros 
Professional interdisciplinari -ACTOR, BALLARÍ I MÚSIC. PROFESSOR DE PERCUSSIÓ CORPORAL- 
amb la missió de millorar l'expressivitat i les qualitats creatives i artístiques de les persones.  
Director de la companyia PERCURIOSITAT i antic component de la companyia internacional 
MAYUMANA. 

 

MATERIAL:  

 Roba i sabates còmodes. 

 Una pilota. 

 

INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través de la nova web del Consell Esportiu del Baix 
Llobregat (www.cebllob.cat) o directament en el següent enllaç segons si sou professorat 
especialista en EF de la comarca (10 €) o de fora i altres docents (15 €): 

 
Premeu aquí per a realitzar la inscripció 
 
(*El Consell Esportiu del Baix Llobregat subvenciona el 50% del cost de la formació per al 
professorat d’EF de la comarca. Tindran prioritat els docents de la comarca). Continuem amb el 
pagament directe amb la vostra targeta de crèdit i mitjançant transferència bancària!! 
La data límit d’inscripció i de pagament serà el dijous 15 de desembre de 2016. 

 
 
COM ARRIBAR-HI:   
Casal de la Montserratina 
Pl. de la Constitució 4 
08840 Viladecans 
 
 
 
  
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 14 de novembre de 2016 

http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/?page_id=2967
http://cebllob.org/?page_id=2967
https://goo.gl/maps/VVHEWHZsUZR2

