	
  

LA VEU EN ELS CONTES

El curs que us presentem està destinat a prevenir els trastorns de la veu en
persones que es dediquen a la narració de contes, ja siguin persones del món
de l’espectacle com a docents d’educació infantil i primària . Amb aquest
propòsit es realitzen diferents activitats per tal de millorar el gest corporal, fer
més eficient l’emissió de la veu parlada i evitar la fatiga vocal. Al mateix temps
que s’aprofundirà en recursos per a enriquir la narració i així
enriquir la història, tot fent que sigui molt més significativa pels infants oients.

METODOLOGIA
Tots els nostres cursos segueixen una metodologia teòrico pràctica, on es
combinen les explicacions amb suport audiovisual i exercicis pràctics centrats
en estratègies per a la correcta emissió de la veu, postura, verticalitat,
propiocepció i discriminació auditiva.

MODALITATS I TEMPORITZACIÓ
Consta de 4hores de durada distribuïdes en 2 sessions de 2h.

OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL CURS
Aquest curs està concebut com un curs on s'estableixen les pautes per
aconseguir una correcta emissió i cura de la veu alhora de fer narracions orals
(lectures de contes, titelles, teatre...). A més a més, es donen estratègies per a
millorar la interacció amb els oients i enriquir el seu aprenentatge.
Objectiu 1: Conèixer les bases anatomofisiològiques de la fonació i els
principals hàbits d'higiene i ergonomia vocal per iniciar la interiorització de nous

	
  

	
  
hàbits i millorar el confort vocal.
Continguts:
ü Bases anatomofisiològiques de la fonació.
ü Patologies més freqüents.
ü Hàbits d’higiene i ergonomia.

Objectiu 2: Conèixer la relació que s’estableix entre el cos i la veu vivenciant
diferents recursos vocals, respiratoris i corporals.
Continguts:
ü Parts del cos que intervenen en la fonació.
ü Verticalitat i joc d’equilibris.
ü El cos com a caixa de ressonància.

Objectiu 3: Conèixer la importància de gaudir d’una bona salut vocal per
millorar l’eficàcia comunicativa.
Continguts:
ü Veu i comunicació.
ü Semiòtica de la veu.
ü El valor del contes.
ü Estratègies per a interactuar amb el públic.
Objectiu 4: Conèixer diferents estratègies per a millorar els recursos corporals i
vocals alhora d’explicar un conte.
Continguts:
ü Comunicació no verbal
ü Qualitats vocals, onomatopeies,
Objectiu 5: Generalitzar els aprenentatges adquirits a la pràctica laboral.

	
  

	
  
MINUTES
El preu dels curs és de 180€
ADAPTABILITAT DELS CURSOS
Si els formats de curs que us hem presentat en aquest document no s’ajusten a
les vostres necessitats, el nostre equip pot preparar cursos en altres formats.
Feu-nos la demanda a través del correu electrònic.

	
  

