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EElliiggee  eessttaa  ooppttaattiivvaa  ssii  eessttááss  iinntteerreessaaddoo  eenn......

SSee  ttrraabbaajjaa  ddee  eessttaa  mmaanneerraa......

EEssttaa  ooppttaattiivvaa  ttee  pprreeppaarraa  ppaarraa  ......
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●  SSeerr  ““ooyyeennttee””  aaccttiivvoo  ppaarraa  ppooddeerr  sseerr  ““ccoonnssuummiiddoorr””  ccrrííttiiccoo,,......
●  DDeessaarrrroollllaarr  ttuu  ccuullttuurraa  eessttééttiiccaa  yy  ttuu    bbaaggaajjee  iinntteelleeccttuuaall,,
aaddqquuiirriieennddoo    hhaabbiilliiddaaddeess  yy  eessttrraatteeggiiaass  qquuee  ttee  ddoottaarráánn  ddee
mmaayyoorr  aauuttoonnoommííaa,,  ccaappaacciiddaadd  ddee  rreefflleexxiióónn  yy  ddee  uunn  ccrriitteerriioo  qquuee
ttee  ppeerrmmiittiirráá    eessttaabblleecceerr  ttuuss  pprrooppiiooss  jjuuiicciiooss  eessttééttiiccooss..
●  AApprreennddeerr  aa  sseerr  eessppeeccttaaddoorr  ddee  eessppeeccttááccuullooss  mmuussiiccaalleess  yy  ddee
ddaannzzaa  ccoonn  eessppíírriittuu  ccrrííttiiccoo..
●  CCoommpprreennddeerr  eell  pprroocceessoo  ddee  ccrreeaacciióónn  yy  ddiiffuussiióónn  ddee  llaass  oobbrraass
mmuussiiccaalleess..

●  DDiinnáámmiiccaa  ddee  ttrraabbaajjoo  eemmiinneenntteemmeennttee  pprrááccttiiccaa,,  ppeerrssiigguuiieennddoo
llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  llooss  aalluummnnooss  yy  eell  iinntteerrccaammbbiioo  ddee
ooppiinniioonneess..
●  SSee  ffoommeennttaarráá  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  ttrraabbaajjooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  llaa
ggeessttiióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss,,    iinnddiivviidduuaalleess  oo  eenn  ggrruuppoo,,  vvaalloorraannddoo  llaa
ccrreeaattiivviiddaadd,,    llaa  iinnnnoovvaacciióónn  yy  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  lliiddeerraazzggoo..
●  SSeelleecccciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnaaddoo  ddee    ppiieezzaass  mmuussiiccaalleess  ppaarraa
ssoonnoorriizzaarr  oo  aammbbiieennttaarr  ssiittuuaacciioonneess  aarrttííssttiiccaass  ccoonnccrreettaass..

●  DDeessaarrrroollllaarr  ttuuss  pprrooppiiaass  ccaappaacciiddaaddeess  ccrreeaattiivvaass  ee  iinntteerrpprreettaattiivvaass  yy  aapplliiccaarrllaass  eenn  ccuuaallqquuiieerr  áámmbbiittoo  aarrttííssttiiccoo  ccoommoo::
●  CCAARRRREERRAASS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAASS::  MMaaeessttrroo  eenn  eedduuccaacciióónn  mmuussiiccaall..  MMuussiiccoollooggííaa..  AArrtteess  eessccéénniiccaass..  GGrraaddoo  ddee  mmúússiiccaa,,  ccrreeaacciióónn
yy  pprroodduucccciióónn..  GGrraaddoo  eenn  iinntteerrpprreettaacciióónn..  HHiissttoorriiaa  ddeell  aarrttee,,  hhiissttoorriiaa  yy  cciieenncciiaass  ddee  llaa  mmúússiiccaa,,  bbeellllaass  aarrtteess..  BBiibblliiootteeccoonnoommííaa
yy  ddooccuummeennttaacciióónn  ((mmúússiiccaa))..  MMuussiiccootteerraappiiaa..
●  CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS::
●  FFaammiilliiaa  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn,,  IImmaaggeenn  yy  SSOONNIIDDOO::  RReeaalliizzaacciióónn  ddee  AAuuddiioovviissuuaalleess  yy  eessppeeccttááccuullooss..  
●  FFaammiilliiaa  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiooccuullttuurraalleess  yy  aa  llaa  CCoommuunniiddaadd::  AAnniimmaacciióónn  SSoocciiooccuullttuurraall..  
●  RRaammaa  ddee  IImmaaggeenn  yy  SSoonniiddoo::  LLooccuuttoorr  ddee  RRaaddiioo..  PPrreesseennttaaddoorr//aa  ddee  pprrooggrraammaass  mmuussiiccaalleess..
●  OOFFIICCIIOOSS  YY  OOTTRROOSS  EESSTTUUDDIIOOSS::  CCoommppoossiittoorr  ddee  ccaanncciioonneess..  PPrroodduuccttoorr  mmuussiiccaall..  CCoommppoossiittoorr  ppaarraa  TTVV,,  cciinnee  yy  vviiddeeoojjuueeggooss..
PPrrooffeessoorr  ddee  mmúússiiccaa..  LLUUTTHHIIEERR  ((ttééccnniiccoo  eenn  ccrreeaacciióónn  yy  rreessttaauurraacciióónn  ddee  iinnssttrruummeennttooss  mmuussiiccaalleess))..  TTééccnniiccoo  eenn  ddiisseeññoo  ddee
ssoonniiddoo..  
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