
CURS TEORICOPRÀCTIC 

Curs Introductori al mètode 
Estill Voice Craft

 Dies i horaris
 
Dia 20 de maig de 2017 Horari de 9,30 a 13,30 h i de 15 a 18,30 h
Durada 7 h 30’  Idioma: Català i castellà

 Lloc

La seu del CLC

 Matrícula

• 80 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 105 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL.
• 135 € no col·legiats.

 Objectius 

Curs d’introducció al mètode Estill Voice Craft, dirigit a totes aquelles persones amb ganes 
d’aprofundir en el coneixement de la veu. 
En aquest curs coneixerem els principals conceptes del mètode, treballant-los de manera 
teòrica i pràctica, a partir de la visió anatomofisiològica de la veu. El mètode ens convida des 
del primer moment a practicar amb la pròpia veu per a aconseguir un control precís de cada 
una de les estructures que es treballen.
Curs amb certificació oficial EVTS. 

 Metodologia

El curs introductori té una metodologia teoricopràctica, en la que es proposa relacionar la 
teoria amb la realització i a l’escolta de les figures que es treballen. 

 Programa

• Presentació del mètode: història, bases teòriques
• Presentació de les figures de Nivell 1:

• Constricció-retracció PVF • Inici del to • Cos-cobertura • Cartílag tiroides 
• Cartílag cricoides • Laringe • Vel del paladar • Esfínter ariepiglòtic • Mandíbula 
• Llengua • Llavis • Anclatge cap-coll • Anclatge tors

• Presentació de les qualitats del Nivell 2: 
• Veu parlada • Falset • “llanto” • Twang nasal • Twang oral • Òpera • Belt

*Es treballa bàsicament sobre el temari del Nivell 1; el Nivell 2 es presenta sense la part pràctica. 
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A càrrec de: Gemma Solà Serra - Logopeda especialista en reeducació de la veu i Certificate Master Teacher 
de la tècnica vocal Estill Voice Craft. Treballa en l’àmbit privat a Manresa i Barcelona (ConsultaVeu) 
i imparteix cursos i tallers per a empreses i entitats. Col·labora com a docent, consultora i tutora de 
pràctiques a la URL, UOC i UVic-UCC respectivament. 



CURS TEORICOPRÀCTIC
CURS InTROdUCTORI al mèTOdE ESTIll VOICE CRafT

Organitza:

FormaCió Continuada deL CLC

En tramitació el reconeixement d’interès sanitari per

L’INSTITUT d’ESTUdIS dE LA SALUT de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula

• 80 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
105 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 135 € no col·legiats

Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya, tant 
el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats.

Atenció! Ja que el nombre de places és limitat, cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.

En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant presentació de justificant mèdic o de força major.
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fitxa d’inscripció
nOM i cOGnOMs  ................................................................................................ núM. cOl.  ..........................
dni  .....................................................  prOfEssió   ...................................................................................
dOMicili  ...................................................................................................................................................................
cOdi pOstal  ...........................  pOBlació  ..............................................  prOVÍncia ................................
tElÈfOn  .........................................  fax  ............................................. E-Mail  .................................................

desitjo matricular-me en el CURS TEORICOPRÀCTIC (ref. 141)
CURS InTROdUCTORI al mèTOdE ESTIll VOICE CRafT (maig de 2017)

 Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de sabadell Es 64 0081 0167 49 0001146223
 Efectiu

signatura

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat
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