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CURSOS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA ADREÇATS AL COL·LECTIU DE 

PROFESSIONALS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 2018 

 

La Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca organitza 

tres cursos gratuïts per a professionals dels mitjans de comunicació, amb 

l’objectiu que desenvolupin les seves capacitats comunicatives en català, per 

poder produir texts de l’àmbit de la comunicació amb adequació i correcció, i 

per adquirir una bona dicció i una fonètica genuïna, que els permeti dominar 

la comunicació oral com a eina de treball bàsica per establir una relació 

eficaç amb l’audiència.  

 

 

Índex 

Tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català ..................... 2 

Objectius ...................................................................................................... 2 

Continguts .................................................................................................... 2 

Metodologia ................................................................................................. 3 

Personal docent ........................................................................................... 3 

Lloc, dates i horaris ...................................................................................... 3 

 

Redacció per a professionals de la comunicació en català .................... 4 

Objectius ...................................................................................................... 4 

Continguts .................................................................................................... 5 

Metodologia ................................................................................................. 5 

Personal docent ........................................................................................... 5 

Lloc, dates i horaris ............................................................................................. 5 

 

Data d’inici de la inscripció ................................................................................. 6 

Dates d’acabament de la inscripció ................................................................... 6 

Inscripció .............................................................................................................. 6 

Llista d’admesos .................................................................................................. 6 



 
 

 2 

Places .................................................................................................................... 7 

Anul·lacions .......................................................................................................... 7 

Baixes i renúncies ............................................................................................... 7 

Certificats ............................................................................................................. 7 

 

Tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català (dues edicions: 

una a Manacor i l’altra a Palma) 

 

Curs de 27 hores de durada, distribuïdes en dos mòduls de 12 hores 

cadascun i una sessió final d’avaluació i de tutoria de 3 hores.  

 

Objectius  

o Adquirir els coneixements teòrics bàsics sobre la veu i aprendre a 

tenir-ne cura, i utilitzar els ressonadors per obtenir una major eficàcia 

de l’emissió oral.  

o Treballar i millorar la coordinació fonorespiratòria i prendre 

consciència de la relació que té amb l’actitud corporal, i gestionar la 

respiració de manera adequada per adaptar-la a les necessitats 

comunicatives.  

o Reconèixer els elements constitutius del llenguatge oral, així com els 

defectes relacionats amb la producció dels 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 de tècnica vocal  

Treball postural 

Treball respiratori 

Treball vocal 

Cura de la veu  
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Mòdul de fonètica i dicció 

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. 

Personal docent 

Mòdul de tècnica vocal: Esperança Mulet, llicenciada en filosofia i lletres, 

especialitat pedagogia terapèutica i educació especial, amb experiència en 

logopèdia, ortofonia i educació de la veu. 

Mòdul de fonètica i dicció: Maria Gaià, llicenciada en comunicació 

audiovisual i en filologia catalana, amb experiència docent en llengua i 

literatura catalanes i en dicció, i amb assessorament lingüístic als mitjans de 

comunicació.  
  

Lloc, dates i horaris 

 

Manacor: de 16 a 19 h 
Centre sociocultural de Manacor 

C. de Pius XII, 5 

 

Mòdul de tècnica vocal: 4, 6, 11 i 13 de setembre 

Mòdul de fonètica i dicció: 18, 20, 24 i 25 de setembre 

Sessió de tutoria i avaluació: 27 de setembre 
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Palma: de 16 a 19 h 

Centre Cultural la Misericòrdia  

Sala de reunions. 2a planta. Entrada per la plaça de l’Hospital, 4  

 

Mòdul de tècnica vocal: 18, 20, 25 i 27 de setembre 

Mòdul de fonètica i dicció: 9, 11, 16 i 18 d’octubre 

Sessió de tutoria i avaluació: 23 d’octubre   

 

setembre 

dl dt dc dj dv ds dg 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

octubre 

dl dt dc dj dv ds Dg 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

 

 

Redacció per a professionals de la comunicació en català  

 

Curs de 20 hores de durada, distribuïdes en sis sessions presencials de  

3 hores i 2 hores en línia per fer l’avaluació. S’impartirà a Palma.  

 

Objectius  

o Reforçar i consolidar el domini de la normativa lingüística catalana en 

la producció de texts de l’àmbit de la comunicació. 

o Produir amb excel·lència tota mena de texts orals i escrits de l'àmbit 

periodístic (independentment que siguin per ser llegits o escoltats) i 

setembre 

dl dt dc dj dv ds dg 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
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assolir un grau òptim de competència en qualsevol situació 

comunicativa. 

o Conèixer els recursos lingüístics existents que poden ajudar a millorar 

la qualitat dels texts i saber fer-ne ús. 

o Valorar la qualitat lingüística i comunicativa dels texts com a element 

de dignitat professional i base per a l'èxit comunicatiu. 

o Adonar-se que el rigor lingüístic és una de les característiques i 

condicions sense les quals no hi ha discurs formal possible. 

o Saber resoldre els dubtes derivats de l'ús de la llengua en les 

situacions quotidianes a la feina. 

 

Continguts 

o Adequació, coherència, cohesió i correcció d’un text. 

o Normativa lingüística (sintaxi, lèxic i morfologia). 

o Tòpics, clixés, frases fetes i sintaxi que cal evitar.  

o Comunicació no sexista.  

o Recursos lingüístics en línia. 

 

Metodologia 

El curs combina exposició de conceptes amb anàlisi de texts i exercicis 

pràctics. En aquest darrer apartat, els participants treballaran diferents 

formats de texts, que els professors comentaran corregiran.  

 

Personal docent 

Neus Bibiloni i Ramon Morey, llicenciats en filologia catalana i amb 

experiència professional en diversos àmbits (docència, correcció de 

publicacions i assessorament lingüístic per a mitjans de comunicació 

audiovisuals). Especialistes en redacció periodística.  

 

Lloc, dates i horaris  

 

Palma: de 16 a 19 h 
Centre Cultural la Misericòrdia  

Sala de reunions. 2a planta. Entrada per la plaça de l’Hospital, 4  

 

Sessions presencials: 20, 21, 22, 27, 28 i 29  de novembre 
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Data límit del lliurament de l’avaluació: 5 de desembre  

 

 

Novembre 

 dl dt dc dj dv ds Dg 

          1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

   

Desembre 

dl dt dc dj dv ds dg 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

Data d’inici de la inscripció  

El termini d’inscripció als cursos comença dia 4 de juliol.  

Dates d’acabament de la inscripció  

o Tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català (Manacor): 

27/08/2018 

o Tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català (Palma): 

06/09/2018 

o Redacció per a professionals de la comunicació en català (Palma): 

12/11/2018 

 

Inscripció 

El cursos són gratuïts. La matrícula s’ha de formalitzar per Internet a la 

pàgina <http://bit.ly/cursoscomunicacio>. Pel que fa al curs de Tècnica vocal i 

millora de la fonètica i la dicció en català s’ha d’optar per una de les dues 

edicions (Manacor o Palma).  

 

Llista d’admesos 

 
o Tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català (Manacor): 

30/08/2018 

o Tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català (Palma): 

12/09/2018 

o Redacció per a professionals de la comunicació en català (Palma): 

15/11/2018 

http://bit.ly/cursoscomunicacio
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El dia de la publicació de la llista, les persones inscrites han de comprovar 

que estan admeses al curs. La consulta es podrà fer a la pàgina web 

esmentada en l’apartat Inscripció. 

 

Places 

El nombre de places dels cursos és limitat. Tindran prioritat els professionals 

en actiu i les places s’atorgaran per ordre d’inscripció. Les persones que 

hagin quedat excloses d’un 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. 

 

Anul·lacions 

El Consell de Mallorca es reserva el dret d’anul·lar un 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 a un curs 

ho han de comunicar per correu electrònic 

(dinamitzacio@conselldemallorca.net) abans de l'inici de l'activitat formativa. 

Si un cop començat el curs algun alumne vol renunciar-hi, també cal que ho 

comuniqui per correu electrònic. 

 

Certificats  

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 80 % de la durada d’un curs 

obtindran un certificat d’assistència.  

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 80 % de la durada d’un curs i 

que, a més, en resolguin satisfactòriament l’activitat d’avaluació obtindran un 

certificat d’aprofitament. 

 

Les absències superiors als límits fixats (20 %), encara que estiguin 

justificades,  suposen la pèrdua del dret a obtenir el certificat d’assistència i 

el certificat d’aprofitament. Per tant, no s’admetrà cap justificant d’absència.  

  


