
Curs de  

Creació de Personatges amb la VEU 
10a promoció 

 

 
És possible obtenir recursos tímbrics concrets per vestir un personatge de les 
seves característiques particulars? Es pot dotar a la veu del personatge dels trets 
de la parla que el defineixen com a ésser humà? Trobareu la resposta en aquest 
curs. 
 
 
Bloc I: 
 

 Anàlisi i pràctica dels registres actorals des d’una vessant anatòmica i 
funcional. Maneig precís del òrgans bucofonadors. 

 Recursos: 
1. Aprenentatge del l’ús de la parla prenent com a punt de partida la 

personalitat del personatge. 
2. Timbres diversos que defineixen  el caràcters dels individus.  

 Pràctica individual amb cada assistent i assessorament logopèdic-vocal  
miofuncional. 

 
Bloc II: 
 

 Construir personatges amb la VEU.  

 Aplicació dels recursos assolits en el Bloc I. 
1. Proposats per la ponent. Collage de trets característics. 
2. Proposats pels assistents. 
3. Interacció entre els personatges creats pels assistents. 

 Pràctica amb cada assistent. 
 
 
Dates i horaris: 
 

 Bloc I:  30 de Juny de 2017 
De 9:30 a 13:30 hores . 
 

 Bloc II: 30 de Juny de 2017 
14:15 a 17:45  hores. 

 
Preus: 
 

 Bloc I:  70,00 €. 
        OFERTA dels dos blocs: 100,00 €. 

 Bloc II: 55,00 €. 



 
 
Destinataris: 
 
Curs adreçat a logopedes (per la seva aplicació pedagògico-didàctica en 
rehabilitacions logopèdiques diverses) i a professionals de la veu (mestres, 
oradors, cantants, etc.). 
 
A càrrec de: 
 
Mònica Miralles de la Torre. Logopeda núm. Col 1447. 
Patologia vocal / veu professional-artística / TMF i RLF. 
 
Lloc: 
 
C/ Martí Codolar  5,  L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Telf. 670.283.865 / 93.296.56.10 - mail: artsalutdelaveu@gmail.com 
Web: www.monica-miralles.com 
 
** Es lliura Certificat Acreditatiu.  
** Places limitades (màxim 8 persones, ja que el curs és eminentment pràctic 
podent així oferir la millor qualitat) 
**Reserva fins el 29 de Maig 25€. IBAN ES12 0081 0161 7600 0131 7535 
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