
                                          TALLER DE VEU 
 
 
Sandra Huesca Esteve 
 
 
DESCRIPCIÓ: Començarem relaxant-nos estirats en terra per a deixar de tibar i 
perquè siga molt més fàcil descobrir la respiració diafragmàtica de manera natural. En 
acabant farem exercicis de tonificació del diafragma i capacitat pulmonar per tal de 
saber identificar el suport de la veu. 
Aquests exercicis els realitzarem contínuament, tant a l’aula com a casa, per a arribar a 
realitzar la respiració diafragmàtica automàticament abans que finalitze el taller. 
Després els farem asseguts i drets. 
 
Ens farem massatges per parelles per a relaxar la musculatura de tot el cos i poder trobar 
més fàcilment la ressonància del so en els nostres ressonadors naturals, tenint 
consciència en tot moment del que estem fent. Descobriment de diferents tons en els 
diferents ressonadors mentre respirem correctament. Diferents maneres de modular la 
veu parlada (expandir els nostres harmònics). Projectar correctament la veu. Controlar 
la nostra postura corporal a l’hora d’expressar-nos. La importància d’estirar el cos. 
Projectar la veu sense forçar-la a través de diferents exercicis de projecció vocal. 
 
OBJECTIUS: Tenir un control de la veu i de la respiració, no forçar-la, no cansar-se 
quan parlem i fer-ho amb fluïdesa i amb una melodia i un to agradables. 
 
METODOLOGIA: En les sessions farem els exercicis de manera contínua per a anar 
assimilant conceptes amb imatges, que entregaré fotocopiades o enviaré per correu 
electrònic als alumnes. En classe, la meua manera de treballar és relacionar les imatges 
amb els exercicis. Així, després del taller, quan recordeu la imatge, la relacionareu amb 
els exercicis –a més d’efectiu, és molt pràctic. 
En cada sessió, es donaran conceptes nous que ampliaran els coneixements, perquè 
s’assimilen gradualment i s’assumisquen mentre es fan els exercicis. 

 
Es realitzaran exercicis individuals als alumnes, tant per a millorar-ne les postures 
corporals, l’ampliació dels ressonadors, la respiració i el suport (atac de la veu, tant 
parlada com cantada). 
 
Els alumnes aprendran amb la realització dels exercicis i a través de l’observació dels 
companys. Moltes vegades s’aprèn més veient, entenent i finalment fent, que només 
fent. 
 
AVALUACIÓ: En l’última o en les dues últimes sessions es realitzarà una lectura que 
cadascú exposarà a classe; prèviament treballada a casa, posant en pràctica tot el que 
s’ha treballat en el taller. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA  
 
CONEIXEMENT GENERAL DE: 
 
- APARELL FONADOR: 

* Funcionament 
* Parts que intervenen en el bon funcionament 
* Importància de conèixer-lo per a realitzar bé els exercicis 

 
- Coneixement sobre les CORDES VOCALS (funcionament 
correcte). 

 
- Parts del cos que participen en la FONACIÓ i la seua funció. 
 
- RESPIRACIÓ (tipus): 

* Pectoral 
* Diafragmàtica 
* Importància de tenir una bona respiració 

 
- RESSONADORS: 

* Coneixement 
* Parts del cos que funcionen com a ressonadors 

         * Beneficis positius que t’aporta un bon funcionament 
 
- POSTURA ADEQUADA / AUTOCORRECCIÓ / 
CONEIXEMENT DEL NOSTRE COS: 
          * Ser conscient de com està el nostre cos. 
          * Estiraments (activar el cos). 
          * Relaxació i massatges. 
  
- SUPORT DE LA VEU: 
          * És la base per a obtenir una bona veu, tant parlada com cantada. 
 
     -    Utilització correcta del suport, juntament amb la fonació. 
 
 
EXERCICIS PRÀCTICS: 
 
Tots els exercicis es realitzaran a partir de la relaxació. 
 
- Respiració diafragmàtica 

* Tenir consciència del funcionament i les parts del cos que 
intervenen en la respiració diafragmàtica. 

- Ampliació de la respiració a la part intercostal 



 
- Descobriment i obertura dels diferents ressonadors a través del 
so 
 
- Ampliació del so a través dels diferents ressonadors 
 
- Vocalització i entonació 

* Amb la boca tancada 
* Amb les diferents vocals 
 

- Articulació/Fonologia 
        * Pràxies articulatòries 

 
- Entonació i modulació en la parla (PROJECCIÓ DEL SO) 
 
 
    PERIODITZACIÓ 

 
- Del 19 de febrer al 26 de març de 2018 
- Dilluns i dijous de 10.00 h a 13.00h 
- 10 sessions  
- 30 hores – 3 crèdits  
- 30 hores ICE 

  
 

• Febrer: 19, 22 i 26 
• Març: 1, 5, 8, 12, 15, 22 i 26 

 
 
 
 LLOC: Sala Salvador Allende (baixos del Paranimf) 
 
 

NOTA 
 

PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE: 
 
*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D’HORES DEL CURS. 
*ESTAR AL CORRENT AMB EL PAGAMENT DEL CURS. 
*SUPERAR UNA PROVA D’AVALUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR. 
*REALITZAR L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS. 
 


