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Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre Especialitat Educació Musical: optativa , 1r sem, 2n. curs, 4 crèdits (3,5 ECTS)) 
                                                                                                                                      
 
 
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 
Professors: Pere Godall - Marisa Roca 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
* Aprofundir en l'adquisició de recursos per a l'ús de la veu parlada i cantada com una eina de 
comunicació en la professió de mestre. 
* Aconseguir una actitud corporal adecuada per a una bona fonació tant en la veu parlada com en la 
cantada. 
* Conèixer i experimentar diferents recursos corporals i vocals per tal de mantenir una veu sana. 
* Escoltar models vocals diferents que serveixin de referents per a una millor emissió de la pròpia veu. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
- Fonaments anatòmics i fisiològics de la fonació 
 
- Actitud corporal 
    * Patró corporal 
    * Esquema corporal 
    * Obertura, espai intern 
    * Eutonia 
    * So i gest corporal 
 
- Respiració 
    * Sensacions internes 
    * Respiració costo-diafragmàtica 
    * Control expiratori 
 
- Fonació: 
    * Vibracions internes i ressonàncies 
    * Projecció i amplificaciói del so 
    * Entonació, ritme, intensitat i timbre 
    * Vocalització i dicció 
    * Expressió 
    * Desenvolupament de la pròpia veu 
 
- Temes complementaris 
    * Salut i higiene vocal 
    * La veu infantil 
    * Estils i models vocals     
 
3. Avaluació 
L' avaluació es realitzarà a partir de: 
    * la valoració continuada dels exercicis fets a classe i l'entrega de les tasques que es demanin en l'espai 
virtual del curs 
    * prova escrita tipus qüestionari 
    * entrevista individual. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Llibre: "La veu. Orientacions pràctiques". Gassull, Godall, Martorell.Publ. Abadai de Montserrat. 
A més, aquesta assignatura funciona amb el suport de l'Espai Virtual (EVEM). En aquest espai els 
estudiants trobaran materials per a realitzar petites tasques i treballs. 
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