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CURS DE PEDAGOGIA DE L’ACORDIÓ AMB
HELKA KYMÄLÄINEN
PEDAGOGIA DIRIGIDA A PROFESSORAT I ALUMNAT D’ACORDIÓ

Del 15 al 17 d’octubre de 2010
Centre Cívic Casa Groga, Avinguda del Jordà 27, Barcelona.
Objectius i continguts del curs: L’Associació Catalana d’Acordionistes (ACDA) organitza un
nou curs de pedagogia de l’acordió enguany amb Helka Kymäläinen, reconeguda pedagoga
finlandesa. Aquesta vegada el curs està dirigit bàsicament a oferir eines de pedagogia a
professors a partir de les classes que Helka impartirà a joves acordionistes. És per això que hi
trobem dos parts diferenciades: A la primera, la més extensa, es treballaran els aspectes bàsics
tècnics i musicals propis de l’instrument a nivell elemental i a 1r cicle de nivell mitjà.
La segona, va adreçada a acordionistes de 2n i 3r cicle de nivell mitjà (grau professional) i
estarà centrada en la millora de la interpretació individual del programa prèviament treballat.
Aquest grup podrà assistir d’oient a les classes col·lectives de dissabte i diumenge. Aquestes
classes individuals seran obertes a totes les persones que desitgin escoltar-les.
El total d’hores del curs per al professorat és de 15 hores. Es tramitarà i demanarà el
reconeixement de la Generalitat de Curs de Formació Permanent per al Professorat. Si us és
necessari, podem facilitar-vos la factura de l’import del curs.

PROGRAMA
DIVENDRES 15 D’OCTUBRE
TARDA
• 17.00 – 21.00

Classes individuals. (2n i 3r cicle de grau professional)

DISSABTE 16 i DIUMENGE 17 D’OCTUBRE
MATÍ
• 09.00 – 09.30
• 09.30 – 11.30
• 11.30 – 12.00
• 12.00 – 13.00
• 13.00 – 14.00
• 14.00 – 16.00
TARDA
• 16.00 – 18.00

Arribada INICI CURS
Classes col·lectives (grau elemental i 1r cicle de grau professional)
Ensenyament i aprenentatge
PAUSA CAFÈ
Classes col·lectives (grau elemental i 1r cicle de grau professional)
Ensenyament i aprenentatge

Sessió pedagògica interactiva.
(Exposició experiències pedagògiques escola finlandesa. Audiovisuals...)
DINAR

Classes col·lectives (grau elemental i 1r cicle de grau professional)
Ensenyament i aprenentatge
• 18.00 – 18.30
PAUSA BERENAR
Sessió pedagògica interactiva.
• 18.30 – 20.30 (dissabte)
• 18.30 – 20.30 (diumenge) Conclusions finals i debat.
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INSCRIPCIONS

Enguany, la inscripció al curs s’ha de fer omplint el full de sol·licitud que trobareu a la
secció “Descàrregues” de la nova web de l’ACDA www.acordio.cat o clicant a l’enllaç
següent: http://www.acordio.cat/wp-content/butlleta-helka.pdf. Només heu de guardar l’arxiu al
vostre ordinador, emplenar-lo, guardar-lo de nou i enviar-lo a acdacorreu@hotmail.com. Tot
abans del 27 de setembre.
No us oblideu d’indicar el vostre nom i cognoms, una adreça electrònica i un telèfon de
contacte. Especifiqueu, si us plau si sou professor/a o alumne/a i en cas de voler una classe
individual envieu-nos l’ordre de preferència de l’horari i el curs que esteu cursant actualment.
Les places de les classes individuals són limitades. L’hora serà assignada per ordre
d’inscripció.
L’import de la inscripció s’haurà de fer efectiu mitjançant transferència bancària al número
de compte 2100-0540-37-0200227088, de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la
Caixa”. Només així es considerarà oficial la vostra inscripció. En aquest cas, no oblideu fer
constar el vostre nom i cognom, i en el concepte el grup on us apunteu (classe individual,
col·lectiva o curs professorat). Per a més informació truqueu al telèfon de l’ACDA 660948148.
QUOTES D’INSCRIPCIÓ

• Classe individual (alumnes)

Quota per a socis de l’ACDA
Quota per a no socis

40 Euros
65 Euros

• Classe col·lectiva (alumnes)

Quota per a socis de l’ACDA
Quota per a no socis

20 Euros
45 Euros

• Curs pedagògic per a professors

Quota per a socis de l’ACDA
Quota per a no socis

60 Euros
90 Euros

L’ACDA es reserva el dret de fer els canvis pertinents i necessaris pel què fa als horaris i a
l’organització en general.
Tingues en compte que pel mateix preu pots fer-te soci de l’ACDA i gaudir d’avantatges que
t’ofereix l’Associació dins el món de l’acordió. Si és així, envia’ns la sol·licitud de nou soci a
l’apartat de correus 5148 – 08080 de Barcelona i el resguard del pagament el més aviat
possible, alhora que ens ho comuniquis per e-mail a acdacorreu@hotmail.com. Tot abans de fer
l’ingrés del pagament del curs. El full de sol·licitud el trobaràs a la secció “Descàrregues” de la
web de l’ACDA www.acordio.cat.
PER DINAR: Si voleu que dinem tots junts el dissabte, des de l’ACDA reservarem taula al Restaurant Bar Magenta (C. Judea,
6). Com que hi ha un límit d’espai, reservarem lloc a mida que ens ho aneu confirmant en el moment de fer la inscripció.

Esperem que aquest curs generi unes noves inquietuds que ens portin a realitzar nous
cursos, i ens permeti compartir algunes de les experiències viscudes.
I a vosaltres alumnes, que us animeu a aprofitar l’oportunitat de conèixer la pedagogia
finlandesa de les mans de Helka Kymäläinen
Salut!
- Associació Catalana d’Acordionistes -

Sabadell, 2 de setembre de 2010

