
Utilitzar els gèneres literaris com a recurs educatiu. 

Treballar una comunicació integral: veu, cos, gestos i emocions. 

Descobrir les possibilitats de la nostra veu. 

Créixer personalment a través de la creativitat, l’expressió

corporal i emocional.

MÉS QUE PARAULES 
DONA VIDA A LA TEVA VEU!

Ens endinsarem en el món de la narració
de textos i la recitació de poesia. Un procés
màgic per descobrir que les paraules
cobren vida a través del nostre cos i de la
pròpia veu. 

Desvetllarem l’art de la lectura en veu alta
per adonar-nos que podem tocar el cor de
qui ens escolta i emocionar-lo.
Descobrirem les infinites possibilitats que
ens ofereix la veu, construirem veus de
personatges i evitarem caure en la
cantarella recurrent de la poesia. Serà la
porta d’entrada per amistar l’alumnat amb
la literatura, la tradició i la cultura. 

L’experimentació, la teatralitat i el joc estan
assegurats! 

OBJECTIUS 



 

 

 

La literatura és l’art de la paraula, és a dir, la creació escrita o

oral destinada a proporcionar, per la seva bellesa, una emoció

a qui la llegeix o l’escolta. Així doncs, la literatura comprèn

tant les obres escrites com les que es transmeten de forma

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La veu és una capacitat de l'ésser humà que implica a tot el

seu cos, en la seva totalitat física i psíquica. Està relacionada

amb l'expressió de la nostra essència més profunda. A través

de la veu es poden expressar més directament els nostres

pensaments. També és un canal d'alliberament de les

emocions i dels sentiments (l'alegria, el riure, la tristesa, el

plor, el dolor, etc.). És un canal d'exteriorització. 

A nivell físic, la veu és el so que es produeix quan l’aire que

retorna dels pulmons passa per la laringe i, seguint les

indicacions del cervell, fa vibrar les cordes vocals. És un

instrument que no és visible, i les seves possibilitats són

específiques de cada persona.

En la seva correcta utilització s’ha de tenir en compte: una

respiració adequada, una dicció clara i una bona expressió. Si

analitzem la veu des d'un punt de vista fisiològic, hi ha molts

òrgans que es posen en funcionament. Els tres principals són:

aparell respiratori, l'aparell fonador i l'aparell ressonador.  

 
CONTINGUTS CONCEPTUALS

El vehicle
utilitzat 
per a la

comunicació
oral és la

veu. 



 
CONTACTE

 
Alba Mascarella Guitart

albamascarella@gmail.com
www.albamascarella.com

 La pròpia expressió, la comunicació, la vergonya, la por a

mostrar-se, el fracàs, el ridícul, el judici, el respecte i l’empatia.

La proposta del taller ajuda a afrontar aspectes actitudinals com:

 Oferiré al grup un acompanyament emocional des de la cura, la

tendresa i la potenciació de l’expressió del propi individu per tal

d’augmentar l’autoestima i la seguretat personal. 

CONTINGUTS ACTITUDINALS 

Primer nivell- Greus: la veu ha de sonar plena i de vibracions

amples, sentint la seva ressonància al pit. 

 Segon nivell- Mitjà: somriure, ressonància al nas. 

Tercer nivell- Aguts: la veu troba la ressonància al cap i pren una

sonoritat més aflautada i vellutada. 

Mitjançant un escalfament, despertarem la veu i el cos per adonar-

nos que estan totalment entrelligats. Els exercicis de desbloqueig

corporal ens donaran eines per treballar la veu per tal de no lesionar-

la, ni forçar-la. 

Jugarem i experimentarem amb la col·locació de la veu i els registres

greus, mitjans i aguts que ens ofereix. Així, trobarem eines per a

crear personatges, evitarem caure en la cantarella recurrent de la

poesia i donarem vida als textos que llegim en veu alta per fer gaudir

a qui ens escolta. 

Per culminar el taller, presentarem una autora contemporània i

jugarem amb un dels seus poemes. Amb tot allò après, guiaré una

“lectura dramatitza" per tal de plasmar la feina feta i sorprendre amb

una poesia viva.

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS


