PROJECTE ESCOLES TÀNDEM ENTRE EL PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA I L’ESCOLA PERE VILA
CURS DE FORMACIÓ SOBRE INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Estratègies per a la innovació educativa
Amb motiu del primer curs del projecte Escoles Tàndem entre el Palau de la Música
Catalana i l’Escola Pere Vila, Clavé XXI (marc des del qual es realitza el Tàndem) va
organitzar el juny passat el curs de formació Estratègies per a la innovació educativa,
adreçat a directors de Clavé XXI, directors dels cors adscrits, directors de l’Escola Coral
de l’Orfeó Català i a personal del Servei Educatiu del Palau. L’objectiu del curs,
impartit pel pedagog Jordi Gaitan, era oferir eines educatives per a la divulgació i la
formació i revisar els dissenys actuals de formació en música per actualitzar-ne les
estratègies. Els participants van poder obtenir més recursos per afrontar el repte del
projecte Tàndem amb l’Escola Pere Vila, però també per repensar i transformar el propi
projecte educatiu, sobretot de l’Escola Coral.

El curs va tenir lloc a l’Aula 1 de l’Escola Coral al Palau de la Música Catalana, els dies
25 i 26 de juny passat, en sessions de quatre hores al dia. El curs va incloure els
continguts següents:
1- De què parlem quan parlem d’educació al segle XXI?
Idees clau de la innovació educativa.
2- Estratègies per pensar, fer i sentir en aprenentatge.
L’aprenentatge cooperatiu.
La cultura del pensament.
L’atenció a la diversitat cognitiva.
L’avaluació competencial.
3- El disseny d’activitats educatives en música.
Els conceptes, els procediments i la metacognició.
El curs, al qual van assistir 12 persones, va tenir un enfocament molt pràctic, va ajudar a
cohesionar el grup de directors i va oferir molts recursos, metodologies i estratègies per
implementar en el tasca dia rere dia de les activitats dels cors i de les classes del
projecte Clavé XXI i l’Escola Coral.

