
Vine a gaudir d'un espai de connexió amb la teva veu natural i amb el cant, des de 
l'autoconsciència, la llibertat i la sinèrgia grupal, on experimentaràs eines d'expressió en relació
amb la música, el so, el treball corporal, el cant coral, la improvisació creativa i la musicoteràpia. 

Taller de Veu Conscient Creativa

QUI:  Joan Miró · VEU INTEGRAL  ·  Escola de Veu Conscient i Musicoteràpia ·  www.vozintegral.es
ON:   Florir a l’Hivern. C/ Alfons Sala, 75 (Sabadell)

QUAN:  Inici curs octubre 2018 en horari dimecres alterns de 20:30 a 22:15 h

PREU:  30€/mes (2 tallers) o 20€ taller esporàdic o 80€/trimestre (6 tallers) 
INSCRIPCIONS:    ITNiMR 93 727 80 68  ·  cursos@terapianeural.com

Joan Miró Prat  605 496 333  ·  www.vozintegral.es

Inici 3 

d’octub
re!

mailto:cursos@terapianeural.com


Com ho  fem?

o Connectant amb el “ser/instrument” 
musical

o Generant dinàmiques musicals d'autoescolta
o Desenvolupant La improvisació vocal 

dirigida
o Ajudant a construir una banda sonora vital
o Creant recursos propis de connexió amb la 

Veu
o Treballant la tècnica vocal conscient
o Cantant un Repertori de cants de poder, 

mantres, cançons i danses de Pau
o Creant les nostres cançons de vida
o Gaudint del viatge musical i la relaxació

Taller de Veu Conscient Creativa
Què fem?

o Usar el cant com a eina de salut i 
creixement

o Alliberar i despertar la veu natural i 
espontània

o Cantar des del cor
o Prendre consciència dels nostres bloquejos
o Usar la veu com a eina d'autotransformació
o Ajudar-te desenvolupar el teu potencial 

creatiu
o Afavorir la comunicació amb el grup i el 

món
o Observar i escoltar les nostres comunicacions
o Potenciar el gaudir de cantar sense judici

Inici 3 

d’octub
re!



Taller de Veu Conscient
Creativa

´ Vine a gaudir d'un espai de connexió
amb la teva veu natural i amb el cant,
des de l'autoconsciència, la llibertat i
la sinèrgia grupal, on experimentaràs
eines d'expressió en relació amb la
música, el so, el treball corporal, el
cant coral, la improvisació creativa i la
musicoteràpia.

QUI:  Joan Miró · VEU INTEGRAL  ·  Escola de Veu
Conscient i Musicoteràpia ·  www.vozintegral.es
ON:   FLORIR A L’HIVERN. C/ Alfons Sala, 75 
(Sabadell)
QUAN:  2 dimecres al mes de 20:30 a 22:15 h
PREU:  30€/mes (2 tallers) o 20€ taller esporàdic o 
80€/trimestre (6 tallers) 
INSCRIPCIONS:    ITNiMR 93 727 80 68 

cursos@terapianeural.com
Joan Miró Prat  605 496 333  

Anima’t a 

venir!

mailto:cursos@terapianeural.com



