
 

Presentació 
T’ha passat mai? Sovint et quedes afònic? Tens la sensació de  no tenir prou potència? Angines, mal de 
coll... Són els teus mals? I la mascareta? En aquest taller tindràs la possibilitat den conèixer i aplicar 
diferents exercicis i estratègies per cuidar una de les teves eines fonamentals com a educador. Per 
mantenir una veu sana i autèntica! 
 
 
Destinataris 

 
 
 

Docents de l’ ESCOLA PIA IGUALADA. 
Per poder realitzar el curs, cada participant necessita un dispositiu amb connexió a internet, àudio, 
micròfon i vídeo. 
 
 
 

Objectius 

 
 
 
 
 

 Conèixer l’anatomia i fisiologia de l’aparell fonador   
 Prendre consciencia de la veu: tensions, timbre, tessitura, respiració,.. 
 Proporcionar exercicis de relaxació i de respiració 
 Proporcionar exercicis de ressonàncies i d’articulació 
 Proporcionar exercicis s de projecció de la veu 
 Adquirir hàbits d’higiene vocal. 
 Aprendre a economitzar l’ús de la veu.  

 
  

 
 
 

Continguts 

 
 
 

1. Anatomia i fisiologia de l’aparell fonador   
2. Components de la veu: tensions, timbre, tessitura, respiració,.. 
3. Exercicis de relaxació i de respiració 
4. Exercicis de ressonàncies i d’articulació 
5. Exercicis de projecció de la veu 
6. Hàbits d’higiene vocal. 

 
 
 
 
 

Formadora 
 
 

M. Helena Tolosa, formada en Magisteri (UB), Logopèdia (HSP), Psicopedagogia (UOC), Programació 
Neurolingüística (CTUG) i Teràpia familiar sistèmica (Kine-UJ). Formada en arts escèniques i cant. Ha 
estat docent i logopeda en centres d’Educació Especial, Infantil, Primària i ESO. És psicopedagoga, 
actriu i cantant en actiu. 
 
 

Lloc de realització 
La formació es farà totalment online mitjançant aules virtuals amb l’eina Zoom, que seran gestionades 
per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.  

Els participants rebran les instruccions d’accés a través de correu electrònic, abans de l’inici de la 
formació. 

 
 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  
20151.01 

Curs mitjançant aules virtuals: 
 

No et quedis afònic! 
 
 
 
 
 
 

 
Del 3 de novembre al 15 de desembre de 2020  



Calendari i durada 

 
 
 

Dates: 3,10,17 i 24 de novembre, 1 i 15 de desembre de 2020 
Horari: de 13:30 a 14:30h 
Modalitat: aula virtual 
Durada: 6 hores 
 
 

Preu i inscripció 
 
 

L’import d’aquesta acció formativa és de 671,00€ per a tot el grup (independentment del nombre de 
participants).  
Bonificació: 54€/participant. L'import total a bonificar, en cap cas superarà l'import total de la 
formació. 
 
Dates de la formació 
 
A partir d’una setmana abans de l’inici d’una formació NO ES POT CANVIAR CAP DATA (excepte en el cas que 
es tracti d’una causa de Força Major com ara malaltia o accident del formador, vaga general o qualsevol 
aspecte imprevisible que pugui afectar a la realització de la formació). En aquest darrer cas, cal que ho 
comuniqueu immediatament a la FECC.  

Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (fundación estatal para la formación en el empleo) i 
detecten una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar la inversió econòmica. 

Assistència dels docents al curs 

Pel obtenir el certificat d’assistència cal que el docent hagi assistit a un 75% de les aules virtuals (classes 
a temps real). 

L'assistència del docent al curs també afecta a la seva bonificació: No podran ser objecte de 
bonificació les participacions que no arribin al 75% d’assistència de les aules virtuals del curs, qui no hagi 
aprovat la part telemàtica (si n’hi ha)  i la participació dels Autònoms i les inscripcions en les quals el 
participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat. També cal que els docents s’ inscriguin al curs a 
través de la web. 

Documentació del curs  
Quant als participants: 

 Rebran el certificat d’assistència al curs una vegada acabat i ens hauran de retornar una còpia signada 
on posa “he rebut”.  

 Ompliran un qüestionari de valoració del curs des del moodle mateix. 

El formador tindrà penjat al Moodle: 
 Llistats d’assistència de cada sessió virtual que també haurà de signar i retornar-nos.  
 Un document d’avaluació final de l’aprenentatge 
 Full de valoració del curs 

A més, l’escola ens haurà d’enviar: 

-Fulls d'inscripció dels docents segellats i signats pel titular del centre (cada docent ha d'anar a la web de la 
FECC, i clicar Formació < Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada. Allà trobaran el seu 
historial i podran imprimir el full d'inscripció del curs que es tracti). 

- Cost salarial. Es pot utilitzar un sol full per a tots els participants de cada curs. Estava la plantilla adjunta al 
mail d’avís d’inscripció oberta que us vam enviar. 

- Formulari d'informació a la Representació legal dels treballadors. Estava la plantilla adjunta al mail d’avís 
d’inscripció oberta que us vam enviar. 

 
 


