Pla docent del curs:
Educació vocal.
REC8230473

Educació vocal (REC8240473)

Objectiu general
L'objectiu d'aquesta formació és aconseguir una emissió vocal adequada i fàcil a
través de la implicació de tot el nostre cos.

Objectius específics
• Despertar sensacions propioceptivas correctes per anar modelant un esquema
corporal vocal.
• Donar a conèixer a l'alumne/a la tècnica fonatoria precisa per a la utilització de
la seva veu en les circumstàncies en què es trobi.
• Aconseguir la tonalitat adequada de la veu.
• Evitar els riscos que el mal ús o abús vocal puguin causar.
• Aconseguir, al seu torn, que els professionals de l'ensenyament sàpiguen
transmetre hàbits fonatorios beneficiosos als seus alumnes.

Continguts
1. Introducció.
1.1. Necessitat d'un bon domini vocal per evitar alteracions relacionades amb la
veu.
1.2. Concepte de disfonia.
1.3. Recomanacions entorn de la veu.
1.4. Breus nocions de l'anatomia de parts del cos relacionades amb l'emissió
vocal.
1.5. Nocions bàsiques sobre la regulació de la veu.
1.6. Algunes imatges il·lustratives sobre la postura corporal.
2. Desenvolupament pràctic de cadascuna de les sessions.
2.1. Postura
2.2. Relaxació.
2.3. Respiració.
2.4. Articulació.
2.5. Impostació.
3. Cuidant l'esquena.

Metodologia
En cadascuna de les sessions es realitzaran exercicis pràctics derivats
directament dels conceptes teòrics prèviament treballats.

www.plataformaeduca.es

Educació vocal (REC8240473)
Observacions:
Abans de començar aquestes sessions de reeducació, vull exposar que
prèviament a un tractament per dificultats vocals, és molt important que
l'alumne/a se sotmeti a un examen foniàtric per descartar qualsevol alteració.
Així com ser conscient de l'existència o no d'algun problema traumatològic que
pugui agreujar-se amb la realització d'algun tipus d'exercici.
La formació és totalment presencial.

Inici: 3 de juliol de 2017.
Finalitza: 10 de juliol de 2017.
Horari: 9 a 14 h tots els dies (dissabte i diumenge no).
Els tràmits de certificats es realitzarà a la vegada que finalitza l’escola d’Estiu
telemàtica. La data de finalització de l’Escola d’Estiu telemàtica de Plataforma
Educa és el dia 14 de juliol de 2017.
Una vegada que el tutor introdueix la qualificació final del curs, l’alumne rebre un
mail i es pot descarregar el corresponen certificat des del menú secretaria del
portal www.plataformaeduca.es.
Una setmana després es pot descarregar el certificat del curs des de l’Xtec. Al
portal www.plataformaeduca.es es podrà veure un avís indicant aquest aspecte.

Lloc:
INS Anna Gironella de Mundet
Carrer d’Olympe de Gouges s/n
08035 Barcelona
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Durada
La durada del curs és de 30 hores.

Preu
100 €.

Perfil alumnat
Professorat d’infantil, primària, secundaria i Formació Professional.

Avaluació
Per a superar el curs s’han de realitzar totes les activitats i superar el 80 %.
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La qualificació final del curs serà APTE, NO APTE o NO PRESENTAT.

Tutora
Pilar Lozano

Important:


Qualsevol curs que no tingui una matrícula mínima d'alumnes, pot ser anul·lat.



Una vegada que el curs estigui iniciat no es retornarà cap import de la matrícula.
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