
 

 

 

 
 
 

Formació 6: Edició musical per activitats a l’aula. 
 

 
o Data: 7 de febrer de 2023 
o Horari: 18h a 20h 
o Duració: 2h 
o Lloc: CEM Can Roca (Castelldefels) 
o Adreçat a: professorat de primària i secundària 
o Inscripcions màximes: 30 
o Docent: Abel Molero 

 
 
 
 
Introducció:  
 

Formació adreçada a adquirir coneixements bàsics per poder fer 
edició musical de qualitat d’una manera senzilla. Escurçar cançons, fer 
bucles, aconseguir enllaçar dues cançons de manera fluida o barreja-les per 
que sonin a l’hora… poden ser recursos per aconseguir una versió pròpia que 
s‘ajusti a les necessitats de la teva activitat, ja sigui preparar una coreografia, 
una pausa activa, el suport musical d’un vídeo o simplement delimitar un 
temps determinat a l’aula de manera original. 
 
 
Objectius:  
 

● Conèixer l’estructura musical. 
● Descobrir com funcionen els programes d’edició musical. 
● Practicar diferents tècniques d’edició musical. 
● Realitzar una barreja musical amb vàries cançons per fer-la servir com 

a pausa activa a l’aula. 
 
Continguts:  
 

● Part teòrica: Fonaments musicals, estructura de la música, 
característiques de la música i diferents tipus de versions d’una 
mateixa cançó. 

● Part pràctica: Programes d’edició musical, prestacions dels programes 
d’edició musical i edició de diferents composicions musicals. 

 
 

INSCRIPCIONS 

https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/1145/F6-Edicio-musical-per-activitats-a-l-aula/


 

 

Metodologia:  
 

Formació teòrico-pràctica, amb una primera part més conceptual que 
anirà transformant-se progressivament en una segona part més pràctica, 
individual i personalitzada, a la qual crearem varies peces musicals útils per 
les teves activitats a l’aula o material relacionat amb aquestes. 
 
 
Material necessari per al professorat d’EF:  
 

● Portàtil. 
● Instal·lació prèvia del programari Mixmeister Express facilitat en el 

moment de fer la inscripció  (IMPORTANT instal·lar-ho un setmana abans 
de la formació com a màxim). 

● 4-5 cançons (descarregades) que esteu fent servir o fareu servir a 
l’aula. 

 
 
Docent: Abel Molero  
 

Professional de l’esport des de fa més de 20 anys, especialista en 
fitness, activitats dirigides i activitats infantils amb suport musical.  

Entrenador, formador a diferents nivells i membre del comitè tècnic 
UCEC de gimnàstica aeròbica escolar.  

Editor musical per competicions, festivals, vídeos, etc per ús a les 
activitats pròpies i altres clubs o entitats  
 
Lloc: CEM Can Roca de Castelldefels CEM Can Roca 
 
 
 

 
© Mixmeister Express 

https://goo.gl/maps/RnPBzMazJ5ERtjbZ9

