Condicionament corporal per l'ús
professional de la veu
Introducció
La veu es una funcio realitzada per diverses estructurades, per les quals, no es
una prioritat. Per aixo, saber emprar-la professionalment es important per
mantenir-la en bona salut. En aquest curs, es veuran les diferents subfuncions
de la veu de manera aillada, per saber que totes funcionen al seu maxim
rendiment; pero tambe es veuran de manera global, ja que les diferents
subfuncions es complementen per funcionar correctament.
Així mateix, es veuran tècniques per optimitzar la veu i per jugar amb ella per
tal d'aconseguir una comunicacio mes eficaç, sense esforços ni tensions.
Els objectius d’aquest curs son:
- Conèixer les diferents estructures relacionades en la produccio vocal
- Conèixer i sentir les tensions establertes al cos a l'hora de parlar.
- Fer desaparèixer aquestes tensions i sentir-ho corporalment.
- Aprendre a cuidar la propia veu.
- Aprendre a jugar amb la veu de manera saludable.
En aquest curs aprendras com treure tensions de les estructures corporals
relacionades amb la funcio vocal. La finalitat sera millorar la comunicacio a la
feina, fent un bon ús de la veu, i aprendre a tenir cura de la propia veu per
poder-li exigir un rendiment mes alt.
Estructura del Programa
El curs constara d’una exposicio teoricopractica que incloura conceptes per
donar significat a la practica, cercant un treball de consciència corporal des de
diferents estructures. Finalment, es veuran de manera completamente practica,
estratègies per aprendre el joc vocal. El curs esta programat de manera
presencial i sera necessaria una softball.
Contingut del Programa
Bases de la respiracio fonadora, tècniques per treure tensions en la inspiracio i
exercicis de consciència corporal per una bona expiracio.
La relacio de la respiracio amb l'emissio vocal fruit de la vibracio de les cordes
vocals. Dissociacio de la musculatura extrínseca i intrínseca de la laringe.
Biomecanica de l'articulacio temporamandibular i el seu efecte en la funcio
vocal. Tècniques de relaxament de la musculatura implicada i exercicis de
preservacio de la correcta biomecanica articular.
Bombardeig sensorial del tracte vocal per afavorir la projeccio de la veu. A mes,
joc vocal per una optima comunicacio.
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A qui va dirigit?
PDI
Calendari
24 de gener del 2022 de 17:30 a 20:30
Lloc: Espai 3.17.B: Plató Edifici: Rectorat - Facultat de Lletres
Professor

Carles Exposito Rovira, investigador sobre la veu, professor al Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears i de l'Escola Superior d'Estudis
Musicals, Taller de Músics. Fisioterapeuta
És master en estudis avançats de teatre i investiga els efectes de les
modificacions corporals sobre la veu amb l'equip del foniatra Dr Alfonso
Borragán. Expert en fisioterapia de les arts escèniques, en OsteoVox,
tècniques manuals pel cant, en el Mètode PROEL pel tractament dels trastorns
de la veu... Tot plegat per optimitzar l'ús saludable de la veu.

Carles Expósito Rovira
Fisioterapeuta

2

