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Introducció

CURS

Sabies que la música aporta molts de beneficis al cos humà? Ets conscient de l’alta
demanda de professionals amb coneixements de la música com a eina terapèutica?
La figura del musicoterapeuta i la formació en musicoteràpia han augmentat de forma
exponencial i, per això, oferim un estudi pioner basat a donar a conèixer la música, la
comunicació, l’expressió i la psicomotricitat com a eines de millora dels estats motriu,
cognitiu i emocional.
Ets professional del camp de la música i tens l’accés a la Universitat, o bé has obtingut
una titulació universitària dels àmbits educatiu, sanitari o social i vols augmentar el teu
ventall de coneixements? Aquest curs és per a tu!
Amb aquest curs introductori adquiriràs coneixements que t’ajudaran a desenvolupar-te
professionalment i, una vegada t’hagis titulat, entendràs la música com a eina
terapèutica i podràs recórrer a la cooperació amb musicoterapeutes en un camp
innovador i en ple creixement. Activa el teu futur!

En què consisteix?
Aquest curs sorgeix de la demanda actual i creixent de diversos professionals pel que fa
al coneixement de la música com a eina terapèutica. La figura del musicoterapeuta i la
formació en musicoteràpia han augmentat de forma expansiva els darrers anys.
A Espanya aquesta titulació no existeix com a grau, tot i que els darrers anys estan
augmentant les especialitzacions de màster i fins i tot de doctorat en musicoteràpia. La
formació de màster és la formació que es considera suficient per poder exercir com a
musicoterapeuta.
A les nostres illes aquest àmbit es troba totalment orfe, i per això consideram la
necessitat d’iniciar una línia formativa en aquest camp. La musicoteràpia té diversos
beneficis:
• Millora l’àrea del llenguatge: comunicació, expressió...
• Millora l’àrea motriu: percepció sensoriomotriu, motricitat fina, motricitat global,
psicomotricitat, equilibri...
• Millora l’àrea cognitiva: concentració, atenció, activació de la resposta...
• Millora l’estat emocional: minva de l’ansietat, de les pors...
• Altres: millora circulatòria i del ritme cardíac, millora del ritme respiratori...
Aquest curs no pretén formar terapeutes sinó donar a conèixer una eina més com a
recurs en amplis àmbits d’actuació a l’esfera biopsicosocial de la persona, i per això
s’ofereix a titulats universitaris de diferents àmbits (educatiu, sanitari i social), així com a
professionals del camp de la música amb l’accés universitari (músics o estudiants de
música).
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A qui va adreçat?
Graduats, llicenciats i diplomats universitaris o alumnes de darrer curs d’estudis
relacionats amb els àmbits de la salut, la música i socioeducatiu.
Es valorarà l’acceptació d’alumnes amb l’accés a la Universitat i formació musical.
Es recomanen coneixements musicals previs.
En cas d’estar-hi interessats i no tenir la titulació esmentada, consultau les condicions al
web, o posau-vos en contacte amb la FUEIB.

Avaluació
Per poder aprovar el curs i obtenir el títol cal assistir al 80 per cent de les sessions
presencials.
A més, cal elaborar un treball de fi de curs segons les indicacions dels professors.

Titulacions que es poden obtenir
• «Curs d’Actualització Universitari en Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de
la UIB (7 ECTS)». Per a alumnes amb titulació universitària reglada.
• «Diploma Universitari en Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7
ECTS)». Per a alumnes amb accés a la Universitat.
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Bases de la música i llenguatge musical (6 hores)
Mòdul

1

· La música. Classificació de músiques. Etnomusicologia.
Propietats sonores i rítmiques dels instruments Carl Orff.
· Músiques tradicionals. Recuperació dels instruments.
Sonoritat instrumental.
· Fonaments de música de cambra, piano i guitarra.
Conjunt coral. Ritme i so.

Introducció als models musicoterapèutics (34 hores)

Mòdul

2

· Principis generals de la musicoteràpia.
· Bases, instruments i eines musicals.
· Models de musicoteràpia.
· Psicodrama.
· Contextos de desenvolupament i aplicabilitat.
· Musicoteràpia hospitalària.
· Musicoteràpia, maternitat i família.
· Musicoteràpia en els trastorns del desenvolupament.
· Musicoteràpia en l'edat adulta.
· Envelliment actiu i musicoteràpia.

Documentació, comunitat i bases de la recerca en
musicoteràpia (14 hores)
Mòdul

3

· Música i comunitat: projectes innovadors.
· Fonts d’informació i documentació en musicoteràpia.
· Associacionisme i línies de recerca en musicoteràpia.
Relació interprofessional.
· Atenció en salut, relaxació i psicomotricitat.
· Experiències i estudis d’àmbit nacional i internacional.
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Professorat
· Andújar Badiola, María José: Titulada Superior en Música pel Conservatori Superior
de Badalona. Professora de Piano i pianista acompanyant de corda al Conservatori
Professional de Menorca. Directora de l’agrupació musical i orquestra Estamos
Cuerd@s.
· Berbel Gómez, Noemy: Doctora en Recerca i Innovació Educativa per la Universitat de
les Illes Balears. Titulada Superior en Música pel Conservatori Superior de Música de les
Illes Balears. Professora de Didàctica de l’Expressió Musical de la UIB.
· Cañellas García, Laura: Musicoterapeuta per l’ISEP. Màster en Formació al Professorat
en Orientació Educativa. Llicenciada en Pedagogia. Diplomada en Educació Social.
Membre de la Junta Directiva de l’Associació Balear de Musicoterapeutes (ABAMU).
Musicoterapeuta en exercici lliure.
· Capó Juan, Maria Magdalena: Doctoranda en Lingüística Clínica. Musicoterapeuta
per la Universitat d’Alcalá de Henares. Llicenciada en Lingüística i en Filologia Hispànica.
Musicoterapeuta al centre Musicaycolor (Madrid) i a l’Associació Síndrome de Williams
d’Espanya. Investigadora en el camp de la Lingüística Clínica i Musicoteràpia.
· Capó Juan, Miquel Àngel: Doctor en Ciències Biosociosanitàries per la Universitat de
les Illes Balears. Màster en Neurociències. Màster en Salut i Esport Terapèutic. Graduat en
Fisioteràpia. Diplomat en Infermeria. Formació en Música (Piano) i Musicoteràpia.
Fisioterapeuta al Servei de Valoració i Atenció Primerenca (CAIB). Professor de
Fisioteràpia de la UIB.
· Carbonell Castell, Xavier: Compositor de més de 200 obres musicals i més d’un
centenar de textos (llibres, capítols, articles…). Musicòleg. Intèrpret de música històrica.
Va formar part del Consell Assessor de Cultura Popular del Consell de Mallorca i del
Govern Balear. Va ser professor d’Etnomusicologia i director del Departament de Música
Tradicional del Conservatori Superior de les Illes Balears.
· Castro Miranda, Stella: Musicoterapeuta per l’ISEP. Llicenciada en Psicologia i
Psicopedagogia. Diplomada en Pedagogia Terapèutica. Títol Superior de Música Antiga
pel Reial Conservatori de Madrid i pel Conservatori de Música d’Utrecht (Holanda).
Titulada en Psicodrama i Mètode GIM. Referent nacional en el camp de la Psicologia
Musical i les Arts Escèniques. Musicoterapeuta al centre Musicaycolor.
· Català Amer, Pau: Musicoterapeuta per l’ISEP. Llicenciat en Periodisme. Membre de la
Junta Directiva de l’Associació Balear de Musicoterapeutes (ABAMU). Musicoterapeuta
en exercici lliure i al Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Son Espases (Unitat
d’Oncologia Pediàtrica, Cronicitat i Cures Pal•liatives).
· García Pérez, Rosa María: Doctora en Psicologia pel University College London.
Musicoterapeuta i especialista en Autisme i Trastorns del Desenvolupament. Directora
del centre de psicologia especialitzat en Musicoteràpia Musicaycolor (Madrid). Psicòloga
d’investigació associada del Departament de Psicopatologia del Desenvolupament de la
Clínica Tavistock i del University College London.
· Guaglione Sverdlik, Gabriela: Llicenciada en Musicoteràpia per la Universitat del
Salvador (Buenos Aires). Presidenta de l’Associació Balear de Musicoterapeutes
(ABAMU). Musicoterapeuta en exercici lliure.
· Paz Lourido, Berta: Doctora en Educació per la Universitat de les Illes Balears amb
menció europea. Llicenciada en Pedagogia. Llicenciada en Comunicació Audiovisual.
Diplomada en Fisioteràpia. Formació en Música i Musicoteràpia. Professora de
Fisioteràpia de la UIB.
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Dades específiques
Direcció del curs:
Dra. Berta Paz Lourido
Dr. Miquel Àngel Capó Juan
Nombre de places: Màxim: 25 alumnes
Modalitat: Presencial
Durada: 7 ECTS; 54 hores són presencials
Dates i horaris: Del 3 de març al 5 de maig de 2018
Tots els dissabtes menys el 31 de març i el 7 de abril (període no lectiu)
Horari: de 10 a 14 hores i de 15.30 a 18.30 hores
Lloc de realització: edifici Sa Riera
Termini de matrícula: fins al dia 26 de febrer de 2018
Preu: 460 euros
Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de
l’alumne o no realització del curs.
La direcció del curs es reserva el dret d’anul•lar el curs en cas que no
s’arribi al nombre mínim d’alumnes previst.

Possibilitat de fer pràctiques remunerades
en empreses i despatxos professionas.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697

Col·laboradors
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Un Campus ple d’oportunitats!
Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en
el camí.
Wi-Fi i aules d’informàtica
Biblioteques
Instal·lacions Esportives
Residència d’Estudiants
Associacions d’estudiants
Servei mèdic i de farmàcia
Llibreria
Servei de reprografia
Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

