TALLERS EMTS
A LES ESCOLES

LA CANÇÓ EN L’ENTORN ESCOLAR
Els nens tenen una atracció irresistible cap a la música i les cançons. Com a
educadors hem de ser conscients que la cançó és un dels millor canals de
comunicació, d’expressió i de relació afectiva entre adults i nens.
Amb la cançó podem potenciar totes les àrees de desenvolupament del nen: la
física, la mental i la socio-emocional.
La cançó és diversió-joc i els nens aprenen quan juguen, quan s’ho passen bé.
Incloure la cançó a l’escola suposa promoure l’interès per aprendre.

Taller d’Estimulació Musical basat en el Mètode TOT SONA
Ideat per a l’etapa 0-6 anys, es fonamenta en dos principis:
1- La música és el primer llenguatge.
2- La cançó és canal de comunicació afectiva i estratègia educativa.
El mètode entén la música no com una instrucció, sinó com un llenguatge que desperta i
desenvolupa les capacitats de l’infant i que incideix en totes les àrees del seu desenvolupament.
Utilitza com a eix principal la cançó, lligada sempre al joc, l’expressió, el gest, el moviment i
utilitza un repertori de cançons originals, amb objectius concrets i compostes especialment per a
aquesta etapa.

· La música és el primer llenguatge ·
Tots els infants són intrínsecament musicals, la comunicació en els primers anys de vida és
comunicació sonora basada en elements musicals: el to, la intensitat, el ritme, la durada, etc.
Aquesta expressió sonora, variada i important es converteix en la primera font d’aprenentatge
d’un nadó. Els infants entenen molt la música, la reben com un mitjà de comunicació i
d’expressió, com a element lúdic que els aporta benestar i que constitueix una base fonamental
en el seu desenvolupament físic, mental i emocional.
Tot i néixer amb capacitats per entendre i expressar-se de manera musical, perquè aquestes
madurin és necessari una interacció positiva en l’ambient amb estímuls adients.

· La cançó és canal de comunicació afectiva i estratègia educativa ·
La relació que s’estableix amb els infants a través del cant és més intensa a nivell emocional que
la parla. La melodia té un fort component emocional i afectiu, per això, tots els pares de totes les
cultures canten als seus fills, establint d’aquesta manera les bases d’una bona educació
emocional. Incloure la cançó en la vida de l’infant suposa promoure l’interès per aprendre.
És una estratègia inconscient d’aprenentatge, un aprenentatge multi-modal el qual crea i activa
el coneixement previ.
Algunes de les estratègies del programa són:
- Seguir una estructura bàsica que ofereix pautes clares i un ambient segur.
- Respectar el poder de la música i utilitzar el llenguatge no-verbal deixant que la música sigui la
que flueixi i doni les pautes de l’organització de la sessió.

L’EQUIP

DÀMARIS GELABERT
Pedagoga, musicoterapeuta, autora i cantant
de cançons infantils. És llicenciada en
Filosofia i Ciències de l’Educació per la
Universitat de Barcelona, especialista en
Musicoteràpia i graduada amb honors pel
Berklee College of Music de Boston
(E.E.U.U.). Educadora de massatge infantil,
creadora del Mètode Totsona d’Estimulació
Musical a l’etapa 0-6 anys i pionera a Espanya
de les Cançons Personalitzades. Com a
cantant i autora, ha escrit més de 150
cançons, la major part d’elles, editades en els
seus 13 discos.
És professora en el Màster interuniversitari de
Musicoteràpia a la Universitat Pompeu Fabra i
a l’Escola Universitària Gimbernat. Col·labora
com a docent en el postgrau de Creació
Musical de la Universitat de Barcelona.

Imparteix xerrades, cursos i seminaris a diferents
universitats, escoles i centres de formació. A més
combina la docència amb concerts, audicions i
espectacles per a nens, famílies i escoles.
L’any 2012 inaugura l’Espai Totsona situat a Cardedeu
(Barcelona) on es troben les oficines de Totsona i on
imparteix, junt amb el seu equip, tallers i cursos per
infants (0-6 anys) i les seves famílies així com cursos
per mestres, educadors i tots aquells interessats en el
món de la música i la primera infància.

LAURA CARRIÓN
Diplomada en Magisteri Musical per la Universitat de Lleida. S’ha
dedicat a l’ensenyament musical infantil, i està especialitzada i
formada per la Dàmaris Gelabert des de l’any 2005 en
Estimulació Musical en l’etapa 0-6 anys.
Titulada per a l’ensenyament en Music Learning Theory (MLT) de
E.Gordon, combina la seva activitat professional com a
formadora del mètode Tot Sona a l’Espai Totsona, escoles
bressol i escoles de música de Catalunya. També ha sigut
cantaire del Cor Gospel Barcelona i Gospel TIC ha dirigit
formacions corals de nens i adults al llarg de la seva trajectòria
professional.

ESTHER FELIUBADALÓ
Estudia guitarra clàssica al Conservatori Superior de Música del
Liceu. Durant els anys d’estudis forma part de diferents
formacions musicals fent concerts arreu de Catalunya i esdevé
primera guitarra en l’Orquestra de Guitarres de Barcelona en els
inicis de la formació.
Titulada per a l’ensenyament en Music Learning Theory (MLT)
d’E. Gordon, i formada per la Dàmaris Gelabert en Estimulació
Musical en l’etapa 0-6 anys, ara treballa com a formadora del
mètode d’Estimulació Musical Totsona per a mestres a escoles,
per a grups de famílies a l’espai Totsona i imparteix tallers
d’estimulació musical a diferents espais i entitats.

EXPERIÈNCIES

DELS DIRECTORS/ES I MESTRES D’ESCOLES

“A la nostra llar vàrem rebre el Mètode Tot Sona
amb molta il·lusió, doncs per nosaltres la música
és un dels llenguatges més atractius per als
infants, li donem molta importància i, fins i tot,
u t i l i t z a t p e r p o d e r d e s e n v o l u p a r a l t re s
llenguatges. Ja fa uns anys que gaudim de la
intervenció de la Dàmaris Gelabert a l’escola,
pels més petits en gaudim conjuntament amb els
pares i els més grans portem a terme diferents
sessions durant tot un mes i ens quedem amb la
proposta per poder seguir treient-ne suc i
gaudint la resta de l’any”.
Al Rosetó el Mètode Tot Sona s’ha convertit en
un “gran boçinet de cada dia, ja que no només el desenvolupem a les sessions de
música, sinó que ha esdevingut una manera de començar el dia amb somriures, energia i positivitat,
un dia amb el “bon dia”, altre amb un “hola com esteu”, altres estirant el cos amb melodies
rítmiques, etc. Amb música tot és d’un altre color, tot s’omple de màgia i té un poder espectacular
per divertir alhora que aprenem. Visca la música!”.
Zaida Romero (Llar d’Infants Rosetó)
“Quan un formador gaudeix amb passió amb allò que
ensenya, qui rep la seva formació la viu, la gaudeix i la
rep intensament, i, sobretot, amb efectivitat.
Això és el que ens ha passat als infants i a les mestres
de la nostra escola bressol en el curset amb la
Dàmaris i la Laura: en un ambient de complicitat i
d’alegria, hem après i recordat recursos per relacionarnos i comunicar-nos a través de la música. Hem cantat
noves cançons, les ham acompanyat amb el gest, les
hem ballat, hem conegut materials sonors, hem vist
formes de presentar els instruments, hem fet servir
diferents recursos, …gaudint enormement. Hem
treballat a nivell sensorial les qualitats del so i les
característiques de la música i, al mateix temps, tot
l’equip de mestres de la nostra escola hem pogut
constatar la importància de la música en els primers
anys de vida dels infants i de l’eficàcia d’aquest mitjà
per afavorir tots els aprenentatges”.
Niu d'infants (Centelles)

TARIFES TALLERS
Laura - 938711930
formació@totsona.com

D’1 a 3 aules

Tarifes formació 0-3 anys

Tarifes formació 3-6 anys

300€

400€

(60 minuts de duració)

(120 minuts de duració)

El temps de duració del taller es reparteix entre el total de grups/classe. Per facilitar el
desenvolupament del taller i l’adquisició dels aprenentatges no es contempla l’opció d’ajuntar
grups/classe.

En cas que el pressupost sigui del vostre interès, poseu-vos en contacte per correu electrònic o
telèfon el més aviat possible.

Per a més informació, la Dàmaris t’explica el mètode a:
https://www.youtube.com/watch?v=z0L82mgHqNQ

MATERIAL DIDÀCTIC
DISCOS
CANÇONS PERSONALITZADES
FORMACIÓ

938711930
formacio@totsona.com
www.totsona.com

