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Presentació
La formació està dissenyada per garantir 
un espai i unes eines específiques en la 
gestió musical, pedagògica i humanística 
de l’instrument cor. S’utilitzaran tècniques i 
mecàniques de la direcció coral associades a tot 
un seguit d’estratègies didàctiques i aptituds 
pedagògiques pròpies d’aquesta pràctica 
amb docents de reconeixement nacional i 
internacional en l’àmbit de la direcció coral.

Aquest postgrau pretén consolidar un espai de 
formació permanent i específic per millorar la 
capacitació, amb l’ajuda de la pedagogia, de 
les persones que dirigeixen un cor, contribuint 
així perquè el col·lectiu docent i coral de les Illes 
Balears assoleixi fites noves i més ambicioses, i 
enfortint alhora nous espais educatius, culturals 
i d’arrelament al territori.

Aprofita l’oportunitat que et brinda aquest 
postgrau, matricula-t’hi ara!

En què consisteix?
El curs consisteix a capacitar les persones que 
dirigeixen corals i complementar la seva acció 
formativa amb l’ajuda de la pedagogia musical i 
la participació d’un cor pilot que té entre 12 i 16 
cantaires. 

Al llarg d’aquest trajecte es tindran en compte, 
a banda d’un coneixement bàsic i formal de 
la partitura i de tots els paràmetres tècnics 
que l’envolten, aspectes menys treballats com 
són el tractament i tècnica vocal aplicada, 
la interpretació i l’estètica del repertori o 
l’aprenentatge de conceptes musicals específics. 
Per altra banda, també es tractaran aspectes 
més pedagògics com l’ambient de l’assaig 
classe, el llenguatge no verbal, l’aprofitament del 
temps o l’autonomia del cantaire, entre altres.

A qui va adreçat?

• A directors i directores de cor i altres agrupacions 
musicals, mestres de música, pedagogs i 
pedagogues musicals, docents de llenguatge 
musical, estudiants de direcció de cor, assistents 
i caps de corda, monitors i monitores litúrgics i 
titulats i titulades superiors en música.

• A qualsevol persona interessada a aprofundir en 
la didàctica musical al voltant de la direcció coral 
i la seva pedagogia.

    



Criteris d’admissió
a) Alumnes del curs complet:
Es prioritzaran les següents titulacions i, si 
escau, la nota d’expedient acadèmic:
• Grau/Títol Superior de Música
• Grau d’Educació Primària (menció de 

Música)
• Diplomatura de Mestre, Educació Musical
• Graus d’Educació Primària i d’Educació 

Infantil
• Experiència coral demostrable (jornades, 

cursos, seminaris, etc.)

b) Alumnes de seminaris i oients:
Les places estaran determinades per la capacitat 
definitiva dels espais, atenent la normativa 
vigent en el marc de la pandèmia de COVID-19.

Programa
Mòdul I: Mecànica de la Direcció (63 hores 
presencials)

Introducció a les diferents escoles històriques 
de direcció

• Orígens
• Valor estètic de la quironomia i la 

fononímia en les diferents èpoques
• Idea de compàs i temps

Fonaments de la mecànica de la direcció
• Figures i compassos
• Dinàmiques
• Agògica
• Ritme inicial i final
• Levare i ictus

Mòdul II: Argumentació Teòrica (21 hores 
presencials)

El mapa del tresor: estètica i anàlisi de la 
partitura

• Lectura entre línies
• Harmonia aplicada
• Forma
• Interpretació historicista
• Noves músiques
• Tradició

Repertori
• A cappella (històric)
• A cappella (tradicional)
• Cor acompanyat

La veu com a instrument
• Recursos expressius, tímbrics i estètics
• Salut i ús de la veu
• Veu i repertori

Didàctica de l’assaig
• El cor com a instrument
• Món amateur vs món professional
• Grups humans i emoció

Seminaris (es poden cursar 
independentment, inclosos amb matrícula 
completa)

Creativitat i Direcció a l’Aula, per Antoni 
Miralpeix (8 hores)

• Creació i improvisació a l’aula
• Relació entre text i música
• Interrelació entre els elements musicals 

de la cançó
• Eines tecnològiques com a recurs 

pedagògic
Romanticisme al Cor, per Gary Graden (8 
hores)

• Romanticisme i les seues 
concomitàncies

• Evolució i revolució dels afectes
• L’afinació com a ítem de bellesa
• Aplicació del cant harmònic

La Direcció del Cant Gregorià, per Juan Carlos 
Asensio (8 hores)

• Procés d’aprenentatge de sonoritats 
modals en diversos estils

• Pedagogia i muntatge de peces del 
repertori litúrgic

• Gest vocal en el pergamí com a font 
d’informació per al director

• Relació entre antics neumes, neografies 
gregorianes i direcció

Activamus: Model de Gestió, per Rubén 
Fornell (8 hores)

• Psicosocioeconomia de la música
• Aproximació a l’estudi de la personalitat
• Recursos d’optimització a l’assaig
• Aplicació del model Activamus.



Avaluació

L’alumnat que hagi assistit a un 80 per cent de les sessions podrà ser avaluat a partir dels tres indicatius 
següents:

• Presentació d’una monografia sobre un dels blocs temàtics inclosos en la programació, o bé sobre 
una nova temàtica acordada amb l’equip docent. 

Característiques: 20 folis (com a màxim) a doble cara escrits en lletra Verdana o Times New Roman, 12. 
Format i citació: APA 2019. 

• Valoració continuada de les distintes intervencions de l’estudiant actiu al llarg del curs. 

• Direcció de dues obres a proposta de l’equip docent del curs en el concert final. 

L’estudiant que assisteixi a algun seminari rebrà un certificat d’assistència. 

L’estudiant que hi assisteixi com a oient obtindrà un certificat d’assistència com a oient.

Professorat 

• Asensio, Juan Carlos. Format en Cant Gregorià i Música Litúrgica a l’Escolanía de Santa Cruz del Valle 
de los Caídos, al Conservatori Superior de Madrid (Piano, Flauta Travessera, Direcció de Cors i Musico-
logia) i a l’abadia de Solesmes. 

• Ballesteros Serrano, Juan F. Director de cor i orquestra, pianista i productor musical. Format a Valèn-
cia, Varese i Estocolm en Direcció de Cor i Orquestra, Piano, Composició i Música de Cambra. Director 
de diferents projectes corals a través de la productora Just4You Music Solutions.

• Capriles, Irina. Directora i docent veneçolana diplomada per l’Institut Universitari d’Estudis Musicals 
(IUDEM) amb llicenciatures en Direcció Coral i Pedagogia Musical. Deixeble del mestre Alberto Grau. 
Doctora en Educació per la UIB (2016).

• Fornell, Rubén. Ha tocat en els festivals més prestigiosos de món, com Proms de Londres o el Salz-
burg Festpiele de Salzburg, amb els millors músics del nostre temps, com Daniel Barenboim o Pierre 
Boulez, així com en la majoria d’orquestres professionals espanyoles.

• Gelabert Gual, Llorenç. Director de cor, professor i investigador a l’àrea de Didàctica de l’Expressió 
Musical de la UIB. Imparteix docència en matèries vinculades a la didàctica i pedagogia musical, edu-
cació auditiva i tècnica vocal, etc.

• Graden, Gary. Va estudiar a la Universitat de Clark, a la Hartt School of Music,  a l’Aspen Summer 
Music Festival. Actualment és director musical a la catedral d’Estocolm i a l’església de Saint Jacobs.

• Miralpeix, Antoni. Músic. Doctor en Educació i Professor Superior de Pedagogia Musical. Professor 
associat a la Facultat de Psicologia i Ciències de la Universitat Ramon Llull. 



Dades específiques

Directors del curs:
Juan Francisco Ballesteros Serrano
Llorenç Gelabert Gual

Nombre de places: mínim: 16, màxim: 36 el curs 
complet. 

Modalitat: semipresencial

Durada: 30 ECTS (116 hores presencials)

Dates i horaris: 

Data d’inici: 26 de març de 2021

Data de finalització: 29 de gener de 2022

Un cap de setmana al mes: els divendres de 18 a 
21 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores i de 16 a 
21 hores

Podeu veure el calendari a la web del curs

Lloc: a determinar 

Termini de matrícula: fins al 19 de març de 2021

Preu i terminis: 

Pel curs complet: 1.180 euros. L’import es pot fer 
efectiu en tres terminis

Per cada seminari específic: 450 euros

Es preveu també una matrícula d’estudiant oient: 
750 euros (consultau-ne les possibilitats).

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/dircoral

MATRICULA’T JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/dircoral


Benvinguts a UIBTalent

La UIB és entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a 
més, podem presumir de ser al top ten mundial 
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit 
primeres universitats en qualitat i innovació 
docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per a 
emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2, 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

