SEMINARI TÈCNIC
La veu com a instrument de treball: coneixement i prevenció del
trastorn vocal
Lloc: MC MUTUAL
Plaça Pintor Segrelles, 1
46007 València
Data: dimecres, 8 de novembre de 2017
Horari: de 9.30 a 14.30 h
Pot fer la inscripció:
- Accedint a www.campus-mcmutual.com
- Per a més informació:
Rafael Haro Corbí. Tel. 963 805 300
rharoco@mc-mutual.com
Places limitades per ordre d'inscripció

Presentació
La veu és el vehicle del llenguatge, de la comunicació
humana. Moltes professions fan de la veu un instrument
de treball: professors, teleoperadors, instructors físics i
esportius, locutors, actors, cantants…
La seva afectació suposa no només un handicap en la
comunicació, sinó també una dificultat laboral amb conseqüències econòmiques, tant per a l'empresa com per al
treballador. El coneixement de la veu, la seva producció i
els diferents factors que hi incideixen permetrà una prevenció i un abordatge millors del trastorn vocal.

Objectiu
A MC MUTUAL impulsem la divulgació i la promoció de la
prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de prestar el
millor servei i atenció als nostres mutualistes i en compliment de l'Ordre TAS/3623/2006. Celebrem seminaris per
informar, assessorar i contribuir a la integració de la prevenció en tots els nivells de les organitzacions.
L'objectiu és proporcionar les eines i el coneixement suficients per fer un ús adequat de la veu; aprendre coneixements bàsics sobre l'anatomia i la fisiologia de l'aparell
fonador; conèixer la dinàmica respiratòria en diferents
situacions; , valorar l'actitud corporal, to muscular i activitat
corporal associada a la fonació. Conèixer els òrgans bucofonadors i la seva activitat en la fonació, a més de les
patologies vocals més comunes, adquirides, congènites,
entre unes altres i comprendre els beneficis de la higiene
vocal..

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Com produïm la veu?
Sistema respiratori.
Activitat corporal, valoració de la postura.
Tracte vocal: sistema ressonador.
Patologies més comunes.
Factors de risc en la disfonia.
Pautes d'higiene vocal i recomanacions per prevenir
lesions.

Dirigit a
Tècnics de prevenció de riscos laborals, responsables de
salut laboral, responsables de recursos humans i altres
perfils relacionats de les empreses mutualistes.

Formador
Cori Casanova Barberà.
Metge foniatre. Coordinadora de CONSULTAVEU. Professora del Grau de Logopèdia Blanquerna - URL i de
l'Escola Superior de Música de Catalunya.

