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Prerequisits

Cap.

Objectius i contextualització

OBJECTIUS

Al finalitzar l'assignatura l'alumne serà capaç de:

Tenir consciència de la importància de l'actitud corporal i de la respiració per una bona fonació.
Prendre consciència del propi aparell fonador i de les seves possibilitats vocals i expressives.
Saber utilitzar recursos bàsics corporals, respiratoris i vocals per a una bona emissió de la veu.
Saber trobar l'adequada utilització dels elements que determinen la qualitat i l'eficiència en l'emissió
vocal: el timbre, l'entonació, la intensitat, l'expressivitat, l'articulació, la projecció.
Experimentar les pròpies capacitats comunicatives individualment i en grup per tal de desenvolupar
hàbits d'observació d'un mateix i de l'altre com a eines indispensables del procés reeducador.
Conèixer i experimentar exercicis de reeducació vocal per a solventar trastorns vocals.

Competències i resultats d'aprenentatge

1430:E01 - Integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i
desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la
comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

1430:E01.27 - Descriure els fonaments biològics (anatomia i fisiologia) de la intervenció logopèdica
en trastorns de la veu, amb especial èmfasi en elements posturals i respiratoris.

1430:E01.28 - Explicar la importància de l'actitud corporal i de la respiració per a una bona fonació.

1430:E01.29 - Explicar la importància del propi cos, la seva dinàmica energètica i l'actitud corporal
com elements imprescindibles per a una bona fonació i comunicació.

1430:E08 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius,
establint objectius i etapes, amb els mètodes, les tècniques i els recursos més eficaços i adequats,
i tenint en compte les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

1430:E08.08 - Descriure la influència de la pròpia experiència personal de la veu i l'expressió corporal
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a fi de dur a terme una tasca logopèdica flexible i eficaç.

1430:E08.09 - Descriure i experimentar exercicis de reeducació vocal per resoldre trastorns vocals.

1430:E12 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació
i el llenguatge.

1430:E12.04 - Utilitzar recursos bàsics corporals, respiratoris i vocals per emetre correctament la veu
i ensenyar aquests recursos a altres persones a fi de prevenir l'aparició d'alteracions de la veu
causades per hàbits incorrectes.

1430:E23 - Presentar una producció de la parla, una estructuració del llenguatge i una qualitat de la
veu adequades.

1430:E23.02 - Utilitzar adequadament els elements que determinen la qualitat i l'eficiència en
l'emissió vocal: el timbre, l'entonació, la intensitat, l'expressivitat, l'articulació, la projecció.

1430:E24 - Observar i escoltar activament en els diferents processos de la intervenció logopèdica.

1430:E24.01 - Analitzar els elements posturals i respiratoris d'altres persones i la relació que tenen
amb la qualitat de veu emesa, així com amb possibles factors de risc d'alteracions de la veu.

1430:T01 - Analitzar i sintetitzar informació.
1430:T01.00 - Analitzar i sintetitzar informació.

1430:T07 - Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.

1430:T07.00 - Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.

1430:T13 - Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.

1430:T13.00 - Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.

1430:T16 - Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.
1430:T16.00 - Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.

Continguts

1. La veu i la comunicació humana:

a) Tot el cos, instrument vocal

b) Sistema fonador

c) Exploració logopèdica de la veu: balanç vocal i hàbit fonatori

2. Actitud corporal:

a) Consciència de la pròpia actitud corporal (tensions, bloquejos…)

b) Observació de la postura i la verticalitat corporal

c) Tècniques bàsiques de relaxació

d) Exercicis de correcció d'actitud corporal: peus, genolls, pelvis, hiperlordosi
cervical i lumbar, eixos corporals, imatges.

3. Respiració:
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3. Respiració:

a) La respiració fisiològica i espontània fruit d'una bona actitud corporal.

b) Observació tipus de respiració: clavicular, abdominal, intercostal i
costodiafragmàtica.

c) Alteracions de la respiració: bloqueig diafragmàtic.

d) Exercicis per millorar dinàmica respiratòria: desbloqueig diafragmàtic i
coordinació fonorespiratòria.

4. Fonació:

a) Òrgans bucofonadors

b) Mecanismes laringis: mec. lleuger i mec. pesent

c) Ressonàncies

d) Projecció del so

e) Expressió, intensitat, timbre i articulació

5. Recursos de salut vocal

Metodologia

Les classes de l'assignatura són eminentment pràctiques. Es proposaren
diferents exercicis corporals, respiratoris i vocals i es treballaren de manera
indivual o col.lectiva. Cal portar roba còmode.

Tutories de suport a la realització del treball personal, on es valorarà
l'evolució corporal i vocal dels alumnes.

Donat el caràcter pràctic de l'assignatura és imprescindible l'assistència a
classe de forma regular. Es requerirà un 80% d'assistència per tal de poder
optar a l'avaluació dels continguts treballats.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Autònomes
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Pràctica indiviudal per part de l'alumnat

dels exercicis corporals i vocals

treballats a classe

14 0.56 1430:E08.09 , 1430:E23.02 , 1430:T01.00 , 1430:T07.00

, 1430:T16.00 , 1430:E12.04

Diaris de reflexió sobre actitud corporal i

respiració

4 0.16 1430:E01.27 , 1430:E01.28 , 1430:E01.29 , 1430:E08.08

, 1430:T07.00 , 1430:T16.00 , 1430:T13.00 ,

1430:T01.00 , 1430:E24.01 , 1430:E12.04

Diaris de reflexió sobre ressonadors i

òrgans bucofonadors

2 0.08 1430:E08.09 , 1430:E23.02 , 1430:T01.00 , 1430:T13.00

, 1430:T16.00 , 1430:T07.00

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant:

Avaluació contínua dels exercicis plantejats a classe (20%).

Entrevista oral on es valorarà l'evolució corporal i vocal del treball realitzat a
classe (60%).

Realització prova escrita, aquesta prova consisteix en la comparació de l'hàbit
fonatori inicial amb el final. Per tal de poder fer aquest exercici l'alumne es

 (20%).gravarà en vídeo a l'inici de curs i després de realitzar l'assignatura.

Per tal d'aprovar l'assignatura és imprescindible superar tots els apartats
proposats a l'avaluació. No es podrà accedir a l'avaluació si no hi ha un 80%
d'assistència a classe.

En el cas de no superar l'assignatura es donarà opció de reavaluació mitjançant
una entrevista oral de forma individualitzada, es valoraran continguts teòrics i
pràctics de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació continua exercicis

plantejats a classe

20% de

la nota

120 4.8 1430:E12.04 , 1430:E23.02 , 1430:E24.01

Entrevista oral per valorar

evolució vocal i corporal

60% de

la nota

8 0.32 1430:E12.04 , 1430:T07.00 , 1430:T01.00 , 1430:E23.02

Prova escrita 20% de

la nota

2 0.08 1430:E01.27 , 1430:E01.28 , 1430:E01.29 , 1430:E08.09 ,

1430:T13.00 , 1430:T16.00 , 1430:T01.00 , 1430:E08.08
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