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LA VEU INFANTIL: educació, avaluació 
i intervenció dels trastorns vocals en 
veu parlada i cantada
Barcelona 7, 8  i 9 de maig de 2021
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Presentació

Les alteracions de la veu en la infància són molt habituals i el seu abordatge 
sempre ha estat difícil. La mirada sobre el fenomen vocal dels nens i nenes 
demana una perspectiva amplia i dinàmica. Per aquest motiu, convoquem un 
monogràfic llarg per aprofundir en el coneixement de la disfonia infantil i 
practicar el màxim estratègies d’intervenció logopèdica

Destinataris

Diplomats i graduats en Logopèdia; diplomats, llicenciats i graduats que hagin 
fet cursos d’especialització en logopèdia; titulats universitaris i metges amb 
interès pels trastorns de la veu; professors de música i de cant;  directors de 
corals infantils.
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• Dotar els assistents de recursos teòrics i pràctics per abordar la tècnica vocal
i la intervenció logopèdica en les disfonies infantils amb qualitat i
actualització, des d’una visió global de la patologia (enfoc multidisciplinar).

• Tenir coneixements de les bases anatomo-fisio-patològiques de la veu
infantil i els seus trastorns (d’origen funcional i congènit) i de com intervenir-
hi mitjançant la reeducació de la veu.

• Tenir coneixements sobre acústica aplicada a l’exploració i a la intervenció
dels trastorns vocals en nens.

• Disposar d’eines per fer una correcte exploració i avaluació dels trastorns
vocals en nens.

• Relacionar els elements bàsics de la tècnica vocal amb les tècniques de
reeducació que s'utilitzen habitualment en l’àmbit dels trastorns vocals en
nens.

• Disposar d’eines per aplicar el treball corporal al treball vocal en nens, tant
en veu parlada com cantada.
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1. La disfonia infantil: Veu infantil i Patologia vocal infantil

2. Bases per al tractament logopèdic de la disfonia infantil

3. Taller d’intervenció logopèdica en disfonia infantil

4. Casos Pràctics de disfonia infantil

5. La veu cantada infantil.

6. Adequació de la tècnica vocal i del repertori a la veu infantil, aplicat a la
classe o a l’assaig.

7. Assaig amb cor pilot infantil

Programa
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Dr. Bruno Coulombeau - Metge Foniatre, Hospital Femme Mère Enfant, Lyon

Dra. Cori Casanovas -  Metgessa Foniatra, Consulta Veu, ESMUC

Dr. Josep Mª Vila  - Logopeda i Psicòleg, Blanquerna

Sra. Marina Pintanel - Logopeda, directora Centre Vincle 

Dra. Laura Gonzalez  - Logopeda i directora de cors, Blanquerna

Sra. Gemma Solà - Logopeda i Estill Master Trainer, Be Voice Logopedas

Sra. Marta Jordana - Logopeda, Hospital Clínic de Barcelona, Blanquerna
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Preu:  130 euros.
Dte. Col·legi de Logopedes de Catalunya: 10%

Per gaudir de la bonificació del 10% per ser membre del Col·legi de Logopedes de Catalunya, un cop fet el registre 
d'usuari de Blanquerna, s'ha d'enviar el rebut de pagament de la quota de col·legiat de l'any en curs a 
FPCEESecretariaacademica@blanquerna.url.edu 
Seguidament Secretaria Acadèmica personalitzarà la bonificació i enviarà un correu electrònic a l'interessat amb la 
indicació que pot formalitzar la inscripció. En cas de no realitzar aquest procediment, l'interessat no podrà gaudir 
de la bonificació. 

Preinscripció 
Inscripcions a l' enllaç
Per més informació 
fpceefctp@blanquerna.url.edu 

Facultat de Psicologia, Ciències de           
l'Educació i de l'Esport Blanquerna-
URL C/ Císter, 34. 08022 Barcelona
www.blanquerna.edu
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