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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

En el marc dels cursos formatius organitzats pel Grup d’Innovació de l’FCJ per al

curs 2016-2017, els seus membres són conscients de la importància que la veu té

per a transmetre correctament els coneixements  als  alumnes.  Més,  si  tenim en

compte el volum d’alumnes als que s’ha d’arribar i les dimensions de les aules en

les que s’imparteix docència. Per això, es considera que no pot existir una bona

comunicació si no es fan un bon ús d’aquesta eina, bàsica per al professorat però

molt difícil de dominar correctament.

Un  bon  ús  de  la  veu  no  s’aconsegueix  invertint  en  materials  docents,  noves

tecnologies  o  eines  de  suport,  sinó  que  tan  sols  es  pot  assolir  mitjançant  una

combinació d’aquells elements corporals que intervenen en la parla, especialment, a

través de la correcta utilització dels mateixos. És per aquest motiu que es considera

necessari realitzar un curs sobre aquesta matèria i que un professional instrueixi als

professors de la URV sobre les tècniques i estratègies que poden posar en pràctica

per a la millora de la seva tasca, sempre tenint en compte que, alhora, això els

permetrà millorar també la seva salut i qualitat de vida, ja que els permetrà evitar

problemes a la veu que poden dificultar la realització de la seva feina.

En definitiva, el curs pretén donar les claus necessàries al professorat perquè pugui

millorar la seva docència a través de la millora de la seva posició corporal i altres

elements que influeixen en una millora de la veu i, d’aquesta manera, aconseguir

optimitzar aquest curs.



OBJECTIUS

Els objectius principals del curs consisteixen en:

- Aprendre  tècniques  necessàries  per  a  millorar  l’ús  de  la  veu  com  a
instrument de transmissió de coneixements.

- Conèixer  els  principals  errors  que  comet  el  professorat  i  que  convoquen
problemes en la parla per a buscar-ne les solucions més adients.

CONTINGUTS

Els continguts del curs comprenen els següents apartats:

1. Tècniques per a la millora de la posició corporal i l’ús de la veu.

2. Instruccions  per a interioritzar aquestes tècniques i  posar-les en pràctica
quan s’imparteix la docència.

3. Eines per a facilitar l’ús d’aquestes tècniques i, per tant, millorar l’assoliment
dels objectius.

METODOLOGIA 

Es planteja un curs teòric-pràctic de 3 h de durada.

En una primera part de la sessió es pretén donar a conèixer al professorat quins
són els principals errors que inconscientment comenten i que poden impartir una
correcta comunicació verbal amb els alumnes, així com les causes que ocasionen
altres problemes de veu, com l’afonia, que n’empitjoren la qualitat i dificulten l’èxit
en la realització de les classes.

Fet això, i com a principal finalitat del curs, caldrà oferir quines són les possibles
solucions al respecte, la qual cosa passa perquè el professorat que imparteixi al
curs posi en coneixement dels assistents les tècniques, eines i claus més adequades
per a obtenir una millora en aquest aspecte.

MATERIAL

1. Necessitarem una aula amb capacitat suficient per a tots als assistents.

2. Lliurament  de  material  bàsic  per  a  seguir  les  classes  (documentació
específica del curs).

3. El material que el docent que imparteixi el curs pogués considerar necessari
per a complir amb la seva finalitat.

DESTINATARIS 

PDI i estudiants de doctorat 


