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Objectius 

• Ser conscients de la importància de la veu com a eina de comunicació en la professió 

• na actitud corporal adecuada per a una bona fonació.  
e mantenir una 

de mestre.  
Aconseguir u

• Conèixer i experimentar diferents recursos corporals i vocals per tal d
veu sana.  

 

Temari 

- La Veu 

• Fonaments anatòmics i fisiològics  

- Actitud corporal 

• Esquema corporal  

ó corporal  

- Respiració 

• Sensacions internes  
gmàtica  

- Fonació: 

• Vibracions internes  

ntensitat i timbre  

- Moviment 

• Ritme  
orporal  

.  

- Articulació 

• Qualitats acústiques de la veu  
• La veu dins els llenguatges  

• Punts de suport  
• Obertura i extensi
• Eutonia  

• Respiració costo-diafra
• Control expiratori  

• Ressonàncies  
• Projecció del so  
• Entonació, ritme, i
• Vocalització  
• Cançons  

• So i gest c
• Respiració, gest i so



• Articuladors  
• Dicció  

- Salut i higiene vocal 

 

Metodologia  

Treball fonamentalment pràctic, amb exercicis dirigits a aconseguir una bona actitud corporal a 
l' hora de fer servir la veu, tant parlada com cantada. Els coneixements bàsics s' assoleixen a 
partir de la consciència de les sensacions corporals. 

Pràctica de diversos exercicis de producció de so a partir de ressonàncies, sèries de paraules, 
embarbussaments, cantarelles i cançons. 

Es treballa en una sala sense taules ni cadires i sense sabates. Es recomana roba còmoda i 
mitjons gruixuts. 

Observació vocal, respiratoria i corporal de tercers 

 

Avaluació  

L' avaluació es realitzarà a partir de:  

• la valoració continuada dels exercicis fets a classe.  
• un comentari a partir de l'enregistrament de la pròpia veu.  
• un treball de recerca documental (llibres, internet, etc.).  
• una prova escrita.  
• una entrevista individual.  
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