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VIIIè CURS DE PEDAGOGIA DE L’ACORDIÓ AMB
CARLOS ITURRALDE I MIREN IÑARGA
PEDAGOGIA PER A PROFESSORS
Repertori i Projecte Curricular: Unes Eines Bàsiques
Del 14 al 16 de Novembre de 2008
Centre Cívic Casa Groga, Avinguda del Jordà 27, Barcelona.
Professors que impartiran el curs:
Carlos Iturralde i Miren Iñarga
Objectius i continguts del curs: L’Associació Catalana d’Acordionistes (ACDA) organitza
una nova edició del curs de pedagogia de l’acordió amb els professors Carlos Iturralde i Miren
Iñarga. Aquesta vegada el curs estarà dirigit bàsicament als professors, és per això que hi
trobem dos parts diferenciades: A la primera, la més extensa, es treballaran els aspectes bàsics
del projecte curricular i de repertori propi de l’instrument a grau elemental i a 1r i 2n nivell del
grau professional (1r cicle de grau mig LOGSE), fins a arribar als plantejaments dels objectius
de l’actual grau professional (fins a 6è de LOGSE), amb l’objectiu d’aprofundir en els diferents
aspectes pedagògics i de repertori de cada curs.
La segona, va adreçada a alumnes d’acordió i estarà centrada en la millora de la interpretació
individual del programa prèviament treballat. Aquestes classes seran obertes a totes les
persones que desitgin escoltar-les.

PROGRAMA
DIVENDRES 14 DE NOVEMBRE
TARDA
• 16.00 – 21.00

Classes individuals. Carlos Iturralde i Miren Iñarga

DISSABTE 15 DE NOVEMBRE
MATÍ
• 09.00 – 09.30
• 09.30 – 11.30
• 11.30 – 12.00
• 12.00 – 14.00
• 14.00 – 16.00

Arribada INICI CURS

Classes individuals (C. Iturralde)

Ensenyament i aprenentatge: Grau Elemental i repertori. M. Iñarga
PAUSA CAFÈ

Classes individuals (C. Iturralde)

Ensenyament i aprenentatge: Grau Elemental i repertori. M. Iñarga
DINAR

TARDA
• 16.00 – 18.00

Classes individuals (C. Iturralde)

• 18.00 – 18.30
• 18.30 – 20.30

Classes individuals (C. Iturralde)

Ensenyament i aprenentatge:
repertori. M. Iñarga
PAUSA BERENAR

Quart

curs

de

Grau

Elemental

Ensenyament i aprenentatge: Primer i Segon de Grau Professional i
repertori. M. Iñarga

i
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DIUMENGE 16 DE NOVEMBRE
MATÍ
• 09.45 – 10.00
• 10.00 – 11.30
• 11.30 – 11.50
• 11.50 – 13.30

ARRIBADA
Ensenyament i aprenentatge: Grau Professional i repertori
C. Iturralde i M. Iñarga
PAUSA
Valoració en comú

INSCRIPCIONS

Per a inscriure’s cal enviar un e-mail a acdacorreu@hotmail.com, o bé trucar al telèfon de
l’ACDA (660948148) abans del 27 d’octubre.
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 o alumne 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 són limitades. L’hora serà assignada per ordre d’inscripció.
L’import de la inscripció s’haurà de fer efectiu en començar el curs o bé mitjançant
transferència bancària al número de compte 2100-0540-37-0200227088, de la Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona “la Caixa”. En aquest cas, no oblideu fer constar el vostre nom i
cognom, i el concepte del pagament. Per a més informació truqueu al telèfon de l’ACDA.
QUOTES D’INSCRIPCIÓ

• Classe individual

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

30 Euros
60 Euros

• Curs pedagògic per a professors

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

50 Euros
90 Euros

DINAR

Si voleu que dinem tots junts el dissabte, des de l’ACDA reservarem taula al Restaurant Bar
Magenta (C. Judea, 6). El preu del menú és de 9,40€ (cafès a part). Com que el màxim de
persones que ens permeten reservar és de 20, 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.

ACDA

