
Cordes vocals 
(Vibració
) 

Cavitats aèries ressonadores 
(Amplifcació
) 

Control general 

Suport abdominal i de la cintura pelviana 

Aire respiratori 
(Energia
) 

LA VEU ÉS UNA EINA BÀSICA DE COMUNICACIÓ 
I NO TÉ RECANVI 

1.Com funciona la veu 

Tot el cos participa en el funcionament de la veu. Però una 
part hi està més directament implicada en el que s’anomena 
sistema fonador. 

El cervell dóna l’ordre d’emetre el so i es posen en marxa 

els següents mecanismes: 

• L’aire provinent dels pulmons passa entre els replecs 

vocàlics. 
•Aquests, situats a la laringe, vibren i això fa que l’aire 
es transformi en so. 

•Per fer aquest so més audible les cavitats que es 

troben a prop de la laringe actuen com a caixes de 

ressonància. 
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2.Què hem de fer per tenir una veu eficient i sana 

1. Tenir una actitud corporal adequada 

2. Saber projectar la veu sense esforç 

3. Respectar el propis límits 

4. Saber el què ens perjudica la veu 

 

2.1. Tenir una actitud corporal adequada 

Tenir una actitud corporal adequada per tenir l’instrument vocal a punt 
Una determinada actitud mental ens porta a una disposició corporal determinada. 
Hem de parlar amb una actitud de voler transmetre el nostre missatge. 
Aquesta actitud es pot concretar en tres idees: 

• Hem de mantenir el cos actiu, sense esforç.
• Hem d’evitar qualsevol tipus de rigidesa.
• Hem de sentir-nos còmodes. 

Com la que tenim quan portem una peça de roba 
que ens agrada i ens sentim molt bé. 

2.2.Projectar bé la veu 

Quan parlem, no hem de perdre de vista que ens dirigim a algú, sigui una persona o 
un col·lectiu d’alumnes. 
Hem de saber: 

• El què volem dir 
• A qui ens estem dirigint 
• On estan situats els que ens escolten 
• Fer-ho amb la voluntat de comunicar-nos. 

Quan vulguis projectar la veu... 

...amb la teva veu OMPLE tot l’espai, sense forçar! 
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Projectar no vol dir cridar, sinó saber dirigir el so sense esforç als nostres interlocutors 
independentment de la distància on es trobin 



 

 

2.3. Aprèn a respectar els teus límits 

Cal conèixer les pròpies limitacions: 

• No forcis la veu per damunt de les seves possibilitats. 
• Dóna descans a la veu (al teu instrument vocal). 
• Parla amb una intensitat adequada. 
• Beu, de tant en tant, una mica d’aigua 

(hidrates la mucosa... i calles un moment). 

2.4.Saber què és el que ens perjudica 

Ets conscient que el soroll ambiental o l’estrès provoquen que forcem la veu? 

Cadascú ha de ser conscient de la seva realitat per trobar les respostes adequades als 
seus problemes. 

Saber què afecta la veu i que hem de fer per solucionar-ho i minimitzar-ho. 

 
3. Atenció sanitària 

Has de tenir més cura de la teva veu si... 

• Notes que es cansa quan parles una estona. 
• Notes que empitjora al llarg de la setmana. 
• Quan parles notes que ho fas amb esforç. 
• Després de parlar tens molèsties al coll, el  sents com irritat. 
• La sents “rovellada”, com esquerdada, o s’ha tornat més greu. 

Si no tenim cura del nostre instrument vocal, 
acabem generant esforç a diferents nivells del nostre aparell fonador 
i és llavors quan podem patir DISFONIES. 

Algunes d’elles poden generar lesions a les cordes vocals 
(nòduls, pòlips, edemes de Reinke...) 

Si tenim problemes de veu, especialment si són persistents, 
hem de demanar ajut als professionals sanitaris especialistes. 
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Cadascú ha de ser conscient de la seva realitat per conèixer què perjudica la seva veu 


