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CURSOS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA ADREÇATS AL COL·LECTIU DE 
PROFESSIONALS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ  

2017 
La Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, que 
depèn del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, organitza el 
curs següent: 
 

Tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català  
 
El curs s’adreça al col·lectiu de professionals dels mitjans de comunicació i té 
una durada de 40 hores, distribuïdes en dos mòduls de 18 hores cadascun i 
una sessió final d’avaluació i de tutoria de 4 hores. 
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 Objectius  
o Adquirir els coneixements teòrics bàsics sobre la veu i aprendre 

a tenir-ne cura. Treballar i millorar la coordinació 
fonorespiratòria i prendre consciència de la relació que té amb 
l’actitud corporal. 

o Reconèixer els elements constitutius del llenguatge oral, així 
com els defectes relacionats amb la producció del sons, per 
poder corregir-los.  

o Treballar tots els fonemes de la llengua catalana i revisar els 
eixos que vertebren una emissió eficaç: el vocalisme, el 
consonantisme i la fonètica sintàctica.   

o Descriure el perfil fonètic genuí de la comunitat de parlants 
pròpia i posar-lo en pràctica.  

o Proporcionar les eines essencials perquè els comunicadors 
tenguin a l’abast models orals de correcció lingüística.  

 Continguts 
Mòdul 1 Mòdul 2 
Treball postural 
Treball 
respiratori 
Treball vocal 
Cura de la veu  

L’aparell fonador. El procés de fonació 
Els registres de l’oralitat. Varietats lingüístiques als 
mitjans de comunicació. 
Els sons i la seva representació. 
Els sons vocàlics i els sons consonàntics 
Processos de modificació de segments consonàntics. 
Fonètica sintàctica: elisió, sinalefa, sonorització, 
geminació, fusió, emmudiments i aproximació 
La parla bleda i la parla xava  

 Metodologia 
Partint d’una valoració individualitzada de la tècnica vocal, la dicció i la 
fonètica dels participants, les sessions combinaran continguts teòrics i 
pràctics. Es posaran a l’abast dels assistents els recursos necessaris per 
assolir els objectius del curs. 
 Professores 

Esperança Mulet, llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat Pedagogia 
Terapèutica i Educació Especial, amb experiència en logopèdia, ortofonia i 
educació de la veu. 
Margalida Rosselló, llicenciada en Filologia Catalana, amb experiència 
professional en diversos àmbits (docència, correcció de publicacions, 
assessorament lingüístic per a mitjans de comunicació audiovisuals...). 
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 Dates i horari 
Curs Dates  Dies lectius Horari 

Del 2 al 18 d’octubre 
de 2017 (mòdul 1) 

Dilluns: 2, 9 i 16 
Dimecres: 4, 11 i 18 

De  
16 a 19 h  

Del 23 d’octubre al 
15 de novembre de 
2017 (mòdul 2) 

Dilluns (octubre): 23 
Dimecres (octubre): 25 
Dilluns (novembre): 6 i 13 
Dimecres (novembre): 8 i 15 

 
De  
16 a 19 h 
 

Tècnica 
vocal i 
millora 
de la 
fonètica 
i la 
dicció 
en Dia 27 de novembre 

(avaluació i tutoria) 
Dilluns: 27 De 

16 a 20 h 

 Lloc on s’imparteix  
Centre Cultural la Misericòrdia  
Sala de reunions. 2a planta. Entrada per la plaça de l’Hospital, 4 - 07012 Palma 

 Termini de matrícula  
De l’11 al 24 de setembre de 2017 (ambdós inclosos) 
 Matrícula 

El curs és gratuït. La matrícula es pot formalitzar per Internet a la pàgina 
Formació específica adreçada al col·lectiu de professionals dels mitjans 
de comunicació 2017 del web del Consell de Mallorca 
(<http://www.conselldemallorca.cat/llengua>) o presencialment a:  
Consell de Mallorca 
Direcció Insular de Política Lingüística  
Plaça de l’Hospital, 4 
07012 Palma 
Tel.:  971 21 95 93/95 
dinamitzacio@conselldemallorca.net  
www.conselldemallorca.cat 
 Llista d’admesos 

Dia 27 de setembre de 2017 es publicarà la llista d’admesos al curs. Aquest 
dia, les persones inscrites han de comprovar que hi estan admeses. La 
consulta es podrà fer a la pàgina web esmentada en l’apartat Matrícula. 
 Places 

El nombre de places del curs és limitat. Si la demanda supera l’oferta de 
places, aquestes s’atorgaran per ordre d’inscripció. 
Les persones que hagin quedat excloses del curs formaran part d’una llista d’espera. 
Podran optar a una plaça si hi ha baixes abans de l’inici del curs o renúncies durant la 
primera sessió. 

http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=10618&id_class=1852&id_section=2215&id_son=6829&id_grandson=18812
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=10618&id_class=1852&id_section=2215&id_son=6829&id_grandson=18812
http://www.conselldemallorca.cat/llengua
mailto:dinamitzacio@conselldemallorca.net
http://www.conselldemallorca/
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 Anul·lacions 
El Consell de Mallorca es reserva el dret d’anul·lar el curs si no hi ha hagut una 
inscripció mínima d’alumnes. En aquest supòsit, el Consell ho comunicarà als 
alumnes que s’hi hagin inscrit. 
 Baixes i renúncies 

Les persones admeses que, per qualsevol causa, no puguin assistir al curs 
ho han de comunicar (telefònicament o per correu electrònic) amb una 
antelació mínima de 3 dies abans de l'inici de l'activitat formativa. Si un cop 
començat el curs algun alumne vol renunciar-hi, cal que ho comuniqui per 
correu electrònic. 
 Certificats  

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 80 % de la durada del curs 
obtindran un certificat d’assistència.  
Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 80 % de la durada del curs i 
que, a més, resolguin satisfactòriament l’activitat d’avaluació de cada mòdul 
obtindran un certificat d’aprofitament. 
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