
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

            PRELUDI 
                           TEMPORADA 15- 16 
                                                                         Xerrades, formacions i tallers 

                                          Concerts familiars



PROJECTE: PRELUDI 

 

Des del Servei Educatiu de l’Auditori de Barcelona hem iniciat un nou projecte adreçat al 

públic familiar amb l’objectiu d’apropar la música i alhora d’ajudar a escoltar-la.  

La proposta està destinada a:  

 

 

 

Aquest projecte es caracteritza pel fet d’optar a una formació professional o familiar, 

realitzada a la mateixa localitat o escola d’origen, abans del concert. Aquesta sessió serà 

impartida per un expert. També hi ha la possibilitat d’ampliar la formació a dues 

sessions.  

Una bona preparació del concert respon a un gran gaudi, un aprenentatge més 

significatiu, un compartir la música, un aprofundiment en el coneixement d’aspectes 

musicals i una major sensibilitat davant el fet musical. 

Els concerts que proposem són concerts on només hi ha música, amb intèrprets amb un 

alt nivell d’interpretació i comunicació, i on, es juga amb petits elements escènics 

coordinats per un professional de la direcció escènica 



 

OBJECTIUS 

L’Audició facilita la comprensió musical i ha de ser un dels pilars de la trajectòria d’un 

músic ja que ens educa l’oïda, ens desenvolupa el saber escoltar, ens permet fer anàlisi 

de diferents elements i ens obre la porta a la creació. És fonamental crear hàbits 

d’escolta al llarg de l’educació musical.  

Aquest projecte convida a fer un treball d’alta qualitat de l’audició acompanyats de bons 

professionals en la formació i en la interpretació. 

En destaquem els següents objectius: 

• Escoltar música en directe 

• Conèixer  l’Auditori  

• Facilitar materials: guia, activitats, informació, obres, programa de mà… 

• Donar eines per preparar el concert  

• Plantejar un projecte d’escola viu i obert que pot acompanyar les programacions 

d’aula  

• Oportunitat d’un aprenentatge significatiu i vivencial  

• Propiciar la CREACIÓ 

• Possibilitat de visitar el Museu de la música. 

• Donar propostes culturals per fer en família 

• Afavorir la música en comunitat: escola/ famílies  

• Donar a conèixer diferents estils, agrupacions musicals i programes diversos 

• Apropar la qualitat musical als infants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNCIONAMENT 

 
En  els concerts familiars, per cada grup de 40 entrades hi ha l’opció de demanar una 

formació adreçada al professorat o a les famílies. 

Aquesta formació consisteix en una sessió d’una hora i mitja i d’un seguiment per part 

del prescriptor del projecte via telemàtica o telefònica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
TIPUS DE FORMACIONS 

 
La formació pot ser adreçada a diferents col·lectius en funció del què interessi  a qui la 
sol·licita: 

 Per a professionals de l’educació o dels ensenyaments musicals 
o Claustre d’una escola de música o Conservatori 
o Claustre d’una escola de primària o de secundària 
o Educadores d’una escola bressol 

 Per a famílies amb nens 
o És definirà el contingut i dinàmica en funció de l’edat dels nens 
o Per garantir un bon funcionament, es convenient limitar l’aforament a 30 

persones si són nens menors de 6 anys, o a 50 si són a partir de 6 anys. 
o Segons la demanda es realitzarà en format taller o conferència 

participativa.  

 Per a famílies sense nens 
o No hi ha límit d’aforament i poden haver-hi barrejats pares d’infants de 

diferents edats. 

 També l’organitzem per altres col·lectius 
 
Quant a la temàtica llistem les més habituals, però podem adaptar-nos al què 
necessiteu: 

 Per preparar els concert 
o Si ens adrecem a col·lectius professionals com per exemple claustres de 

professorat de música, proposem un aprofundiment del repertori del 
concert al que s’assistirà, amb propostes didàctiques per fer viure i 
entendre aquest repertori a l’alumnat. 

o Si ens adrecem a famílies amb nens o sense, expliquem com és el concert 
que vindran a escoltar, n’escoltem músiques, fem un apropament als 
instruments que l’interpreten, plantegem incògnites que caldrà que cadascú 
resolgui el dia del concert, etc. 

 Per sensibilitzar  
o Podem parlar de la importància de la música en la vida de les persones. 

Què ens aporta, perquè la necessitem, com podem fer-la servir des de la 
seva capacitat transformadora, etc. 

o Es convida a tenir més present la música de qualitat en la vida quotidiana, 
a crear i compartir experiències des de la música encara que no en 
sapiguem.  

o És adequada a tots els col·lectius, tant per a claustres de qualsevol tipus 
de centre on voldríeu que es valorés més l’educació des de la música, com 
a famílies, a joves estudiants de música, etc. 

 També podem organitzar-les d’altres temàtiques relacionades. 
 
Espais on es pot realitzar  

 Aquestes formacions es fan a espais que tria qui la sol·licita.  

 Si són tallers per nens cal un espai ampli on es pugui organitzar activitats amb 
moviment. 

 Si són per a públic adult cal un espai on el nombre previst d’assistents puguin 
seure amb comoditat. 

 Sempre es necessita un bon equip de música i sovint també equip per passar 
power points, vídeos, etc.  



 
 
 
Quan és més efectiva organitzar-la? 

 Abans del concert. Segons el tipus que trieu, caldrà anticipar-la més o menys a la 
data del concert. 
Si per exemple és per un claustre d’escola de música o d’escola bressol que vol 
treballar-la profundament amb l’alumnat i/o amb les famílies, estaria bé fer-la 2 o 3 
mesos abans. 
Si és de sensibilització i/o preparació del concert per a famílies, pot ser 1 o 2 
setmanes abans.  
 

 

 

 



PROGRAMACIÓ 15-16 

                                                             
A banda dels concerts inclosos a Preludi, aquesta temporada 2015/16 oferim:  

 VINE A CANTAR AMB:  

- Beatles amb Trau! 

- Anna Roig i l’Ombre de ton chien 

- Gospel 

 PROJECTE PER A EMBARASSADES 

 ALTRES CONCERTS: PIRATES DEL CARIB AMB L’OBC, IGUDESMAN & JOO, CLOWN 

LEANDRE I ELS BARCELONA CLARINET PLAYERS, CIRC PISTOLET... 

 NADAL A L’AUDITORI 

 

 VISITES, TALLERS, CONTES.... AL MUSEU DE LA MÚSICA 

CONCERT EDAT MATERIAL / FORMACIÓ 

PLANETA CLARINET – 

NOU! 
A partir d’1 any 

Dossier, programa de mà, APP,   

CD – Llibre, tutorials online i tallers.   

SETZE CORDES A partir d’1 any 
Dossier, programa de mà, APP,   

CD – Llibre i tallers.   

TUBS I TUBES A partir de 2 anys 
Dossier, programa de mà,  

CD-Llibre i tallers. 

MA, ME, MI... MOZART! A partir de 2 anys 
Dossier, programa de mà,  

CD – Llibre i tallers.   

VOOOOX! A partir de 2 anys 
Dossier, programa de mà,  

CD – Llibre i tallers.   

SONA BACH A partir de 2 anys 
Dossier, programa de mà,  

CD – Llibre i tallers.   

VAIVÉ AMB BRODAS 

BROS – NOU! 
A partir de 5 anys 

Dossier, programa de mà, APP i 

xerrada.   

BAND – RE – VENT – TANT A partir de 5 anys Dossier, programa de mà i xerrada.   

TIFÒNICS A partir de 5 anys Dossier, programa de mà i xerrada.   

TOCATS PER L’OBC A partir de 5 anys Dossier, programa de mà i xerrada.   

SOMNIS DE MÚSIC A partir de 5 anys Dossier, programa de mà i xerrada.   

HÄNDEL & FRIENDS – 

NOU! 
A partir de 5 anys 

Dossier, programa de mà i xerrada.   

HISTÒRIES ELÈCTRIQUES 

– NOU! 
A partir de 8 anys 

Dossier, tutorials online i programa de 

mà 



 

SOL·LICITUD 
 

Preu únic: 10€. Nens de 0 a 1 any, entrada gratuïta 

 

Per cada grup de 40 entrades del mateix concert familiar teniu un taller o formació 

gratuïta a la vostra localitat. 

 

Si necessiteu més informació, adreceu-vos a:  

preludi@auditori.cat 

 

Si voleu fer la reserva, adreceu-vos a: 

reserves@auditori.cat 

Caldrà que hi feu constar les següents dades: 

NOM del concert 

DATA i HORARI del concert 

NOMBRE de persones 

DADES DE CONTACTE: nom, telèfon i mail 
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