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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura  
 Ser conscients de la importància de la veu com a eina de comunicació en la professió de mestre.  
  Aconseguir una  actitud corporal adequada per a una bona fonació.  
 Conèixer i experimentar diferents recursos corporals i vocals per tal de mantenir una veu sana.  
 Conèixer i experimentar diferents recursos corporals i vocals per tal d’emetre la veu cantada de forma 
eficient i sana  
 Fer una aproximació teòrico-pràctica de la fisiologia de la veu.  
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts  
Bloc 1: Aspectes teòrics 
  * Tema 1: Fonaments anatòmics i fisiològics de la veu   
 * Tema 2: Qualitats acústiques de la veu 
  * Tema 3: Veu parlada i veu cantada  
 * Tema 4: La veu com a eina de comunicació en la pràctica docent   
 * Tema 5: Salut vocal  
 
Bloc 2: Models pràctics   
 * Tema 1: Emissió vocal   Consciència de la pròpia emissió vocal. Ús de diferents imatges per  emetre i 
projectar la veu de forma eficient  
 * Tema 2: Entrenament corporal Consciència de l’actitud corporal Localització de punts de referència 
corporals  
 * Tema 3: Consciència i control respiratori Observació i consciència de la pròpia respiració  Control 
expiratori   
 
Bloc 3: Aplicació   
 * Tema 1: Emissió vocal. Experimentar i fer servir diferents recursos de projecció vocal  
 * Tema 2: Entrenament corporal Fer servir l’actitud corporal per a facilitar una emissió eficient i sana de 
la veu   
 Bloc 4: Reflexió i teorització  
 * Tema 1: Emissió vocal. Anàlisi i valoració de la veu com a eina de comunicació del mestre � 
Reflexió sobre la interrelació existent entre el cos, la respiració i la veu. Veu parlada i veu cantada.  
 
3. Avaluació  
L' avaluació es realitzarà a partir de:  
 * la valoració continuada dels exercicis fets a classe i de les tasques que es demanaran en l'espai virtual 
(EVEM) de suport a l'assignatura com poedn ser la confecció d'una taula d'exercicis corporals, vocals i 
respiratoris, i un treball de recerca documental (llibres, internet, etc.).  
 * una prova escrita tipus qüestionari  
 * una 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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