
TALLER de 
PREPARACIÓ PSICOLÒGICA PER A LES  
ACTUACIONS 

El taller té com a principal objectiu dotar als alumnes amb eines útils destinades a millorar el
seu rendiment en les actuacions (audicions, proves, exàmens, recitals …). Per a aquest propòsit
s'abordaran dues àrees principals: 

Estudi eficaç 
-  Fases  d'estudi  d'una  obra:  estratègies  per  a  un  aprenentatge  més  sòlid  amb  la  finalitat
d'incrementar el nivell de domini i seguretat. 
- Estudi mental: diverses formes de treball mental amb la finalitat d'incrementar la concentració
i la memòria. 
- Establiment d'objectius de resultat i de procés. 

Eines psicològiques per a l'actuació 
-  Les emocions: comprensió del seu funcionament i aprenentatge de la seua gestió. 
- Regulació del nivell d'activació/nerviosisme abans i durant l'actuació. 
- Mantindre el focus d'atenció en la tasca musical. 
- Control de les distraccions. 
- Construcció de l'autoconfiança 
- Control psicològic i corporal fluid durant l'actuació. 
- Tècniques de visualització de l'acció musical. 
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