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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.
				

Programa

•

Mòdul I: Mecànica de la Direcció
Introducció
• Orígens de la direcció musical
• Valor de la direcció musical

•

Fonaments de la mecànica de la direcció
• Compàs i temps
• Figures i dibuix
• Dinàmiques
• Agògica
• Levare vs Avantgest
• Bloqueig
• Gestualitat no convencional
Muntatge d’obres
• Domini previ de la partitura
• Adaptació del gest
• Treball del so
• Pedagogia de l’assaig
Mòdul II: Argumentació Teòrica Aplicada a la
Direcció
• Educació vocal: tècnica, afinació i
harmònics
• Educació auditiva
• Cos i veu
• Repertori coral
• Estratègies de selecció de repertori
• Estètica i anàlisi de la partitura
• Pedagogia de l’assaig
• Corals infantils i juvenils
• Cant col·lectiu i transversalitat
• Creació de projectes corals
• Escoles històriques de direcció
• Introducció al cant gregorià
• Repertori barroc
• Avantguardes de món coral: segles XX i
XXI
• Història coral i compositors de les Illes
Balears
Seminaris
Es poden cursar independentment, inclosos
amb matrícula completa
Seminari I (Formació complementària)
• Criteris interpretatius de la música
barroca. Professor: Carles Ponseti
Verdaguer (Fundació Studium
Aureum)

Del cant coral a l’art coral. Professor:
Joan Company (Coral UIB)
Treball amb corals infantils i juvenils.
Professor: Antoni Salvà (Àrea
Didàctica de l’Expressió Musical
UIB)

Seminari II (Formació complementària)
• Motu Proprio de Pius X, dels seus
motius i les seves conseqüències.
Professor: Joan Antoni Ballester
(Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears)
• Fundació del moviment coral
popular a les Illes Balears (18701936). Professor: Amadeu Corbera
(Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears)
• Treball cos i veu. Professora: Lorena
García (Academia de Dirección
Coral, País Basc
Seminari III (Direcció Coral)
• Direcció i muntatge de repertori.
Professor: Fernando Marina
(Conservatori Professional de
Música i Dansa de Mallorca i
Acadèmia 1830)
Seminari IV (Direcció Coral)
• Direcció i muntatge de repertori.
Professor: Basilio Astúlez
(Director basc especialitzat en
cors infantils i juvenils guardonat
internacionalment)

Professorat
•

Astúlez, Basilio. (Director especialitzat en cors infantils i juvenils guardonat internacionalment). Professor de Cant Coral en el Conservatorio Municipal de Leioa i fundador del coro infantil Leioa Kantika
Korala en 2001, el cor juvenil femení La Kantoria en 2005 i el mixt SJB en 2007.

•

Ballester Coll, Joan Antoni. Mestre, director i musicòleg. Dirigeix l’Escola de Música i Arts Escèniques de Llucmajor, manifestant un especial compromís amb el món bandístic a les Illes Balears. És
professor del departament de musicologia del CSMIB. Focalitza la seva recerca en l’estudi històric del
paisatge sonor a Mallorca

•

Capriles, Irina. Llicenciada en Direcció Coral i Educació Musical, Doctora en Educació, directora en
el Sistema Nacional d’Orquestres de Veneçuela. Ha dirigit la Càtedra de Direcció Coral de l’Escola J.L.
Llamozas (Caracas) i dictat cursos per a institucions com Universitat Pedagògica Nacional (Bogotà),
Institut Colombià de Cultura (Medellín), Festival “Missions de Chiquitos” (Sta. Cruz, Bolívia) i “Fundación del Niño”, Fundació Calcaño o Acadèmia Nacional de Cant Gregorià a Veneçuela

•

Company, Joan. Llicenciat en Filosofia i Lletres. Tesi de llicenciatura sobre el tema La Capella Clàssica
de Mallorca i Joan Maria Thomàs. Director i fundador de la Coral Universitat de les Illes Balears des de
1976.

•

Corbera, Amadeu. Titulat superior en Etnomusicologia per l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC), fa poc que ha començat els estudis de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona,
sobre els orfeons obrers a Mallorca des dels seus inicis fins a la Guerra Civil. Actualment és professor
del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

•

García, Lorena. Ha estat professora de cant, cant coral i tècniques corporals del conservatori de
música de Tortosa (Tarragona) i de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i actualment de l’Escola de Música
Municipal i Conservatori de Sant Feliu de Llobregat. És assessora vocal de diferents agrupacions corals
i cantants solistes.

•

Fernando Marina. Estudià direcció coral amb en Pierre Cao i direcció d’orquestra amb l’Antoni Ros
Marbà i Salvador Mas. Ha realitzat cursos de direcció a Hongria (International Bartok Seminar) i a
França (Academie International de Pontalier).

•

Ponseti Verdaguer, Carles. Debutà al món de la direcció a la coral “Es Taller”. Poc després va formar
i va cantar al grup vocal “Discantus” especialitzat en música del Renaixement. L’any 1982 fundà el Cor
de Cambra Studium. Com a creador, productor i director musical ha realitzat el muntatge d’òperes,
oratoris i espectacles. És professor de cor i música de cambra del Conservatori Professional de Mallorca.

•

Salvà, Antoni. Mestre especialista de música (1996, Universitat Illes Balears) i pedagog musical
(2013, Conservatori Superior de les Illes Balears). Des de 1996 exerceix d’especialista de música al CC
Sant Josep Obrer (durant 24 anys a l’etapa de primària i des de 2019 a Secundària). Actualment és
membre actiu d’Europa Cantat (des de 2005) i dirigeix el Cor de Dones “Meraki” i el Cor d’Homes
“Entonats”; des de 2019 és professor associat de la Universitat de les Illes Balears, impartint assignatures de didàctica de la música.

Dades específiques

Matrícula

Director del curs:
Llorenç Gelabert Gual

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

Coordinació:
Capriles, Irina
Ponseti Verdaguer, Carles

www.fueib.org/curs/dircoral

Nombre de places: mínim: 16, màxim: 36 el curs
complet.
Modalitat: semipresencial
Durada: 30 ECTS (116 hores presencials)
Dates i horaris:
Data d’inici: 14 octubre de 2022
Data de finalització: 28 de maig de 2023
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: Edifici Sa Riera
Termini de matrícula: fins al 7 d’octubre de 2022
Preu i terminis:
El cost del curs és de 1680€.
Per la comunitat universitària de la UIB i alumnat
del Conservatori Professional i Superior el preu és
de 1480€.
En el cas que se vulgui assistir d’oient el cost es
de 700€ pel curs complet i de 200€ per cada un
dels seminaris.
La direcció del curs es reserva el dret d’anul·larlo en cas de què no s’arribi al nombre mínim
d’alumnat per a què es pugui dur a terme.
Només es retornarà l’import de la matrícula en
cas de no admissió o no realització del curs.

MATRICULA’T JA!

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.

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.

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 especialitzarnos, amb vista a una propera inserció
professional o a millorar la nostra
pràctica professional actual.

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

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

