FONIATRIA I
EDUCACIÓ DE LA
VEU

Molts dels i de les professionals, tant de l’àmbit socioeducatiu com d’altres
sectors, empren la seva veu com a eina i instrument bàsic per desenvolupar la
seva tasca, el que pot provocar dificultats i problemes vocals si no en tenim cura
i la fem servir adequadament.
Aquest curs pretén facilitar eines i recursos pràctics per tal de prevenir les
dificultats i problemes, així com per millorar l’ús de la nostra veu.
Objectius:
• Conèixer l'anatomia de la fonació, respiració i aparell laringi.
• Comprendre les pautes que s'han de seguir per realitzar un adequat ús de la
veu.
• Adquirir eines pràctiques per aplicar un programa de millora de la veu.
Programa:
Tema 1. Elements que intervenen en la producció de la veu. Fisiologia de la
producció de la veu.
Tema 2. Patologies de la veu.
Tema 3. Avaluació de les patologies de la veu.
Tema 4. Factors que perjudiquen la veu i com evitar-los.
Tema 5. Pautes d'higiene vocal
Tema 6. Alimentació i veu.
Tema 7. El control postural.
Tema 8. Entrenament de la veu: la importància de la respiració i la relaxació.
Tema 9. Coordinació fonorespiratòria.
Tema10. Impostació vocal.
Tema 11. Entonació i modulació de la veu.

Metodologia:
- Metodologia en línia: pdf, fòrum, correu electrònic,...
-

Tutorització i atenció personalitzada.

-

Avaluació contínua mitjançant les activitats periòdiques i final.

Formador/a: Cristina Castillo Mordillo, psicòloga i logopeda. Té àmplia
experiència tant en sessions clíniques en gabinets privats com en logopèdia
escolar col·laborant en centres educatius tant en l'avaluació com el diagnòstic i
tractament de trastorns del llenguatge. També té ha treballat en la impartició de
cursos de foniatria i educació de la veu tant per a docents com per a
professionals del sector de call center.

Destinataris/àries: professionals de l’àmbit socioeducatiu (educadors/es socials,
treballadors/es socials, integradors/es socials, pedagogs/gues, psicòlegs/gues,
mestres, monitors/es de lleure,...), professionals de la veu (locutors de ràdio,
agents, professionals de call center, comercials, atenció al públic...), estudiants i
qualsevol persona interessada en la temàtica del curs.
Dates:
Activitat amb matrícula continuada.
Idioma: català/castellà (a escollir pel/la alumne/a).
Condicions:
Durada: 80 hores online. Un cop matriculat/da es disposarà d'un termini de 6
mesos per finalitzar-lo; passat aquest temps caldrà renovar la inscripció, en
aquest cas amb un descompte sobre el preu original.
Preu: 183€ (154€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades
de TISOC, prèvia acreditació de la situació).
Forma de pagament: ingrés o transferència bancària en el compte indicat .
Certificació: certificat de realització i aprofitament de Serveis Formatius L'Om.

