COM PARLAR EN PÚBLIC

FORMACIÓ 100%
SUBVENCIONADA
QUAN:
noviembre 2019

diciembre 2019
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12 novembre 18h a 20h

20H

OBJECTIUS:

ON

- Consolidar la importància de l'ús correcte de la llengua amb una estructura clara
de missatge
- Dominar la preparació del contingut d'un discurs o comunicació per sintonitzar
amb el públic receptor
- Identificar les característiques dels actes comunicatius

CONTINGUTS:

601 62 71 47
xlopez@cesi-iberia.com
CESI IBERIA

FUNDACIÓ BARBERÀ
PROMOCIÓ
c/ de la Torre d'En Gorgs, 40
08210 - Barberà del Vallès

INSCRIPCIÓ

1. Estructura i elaboració del discurs
Fases de l'elaboració / Pautes a seguir: vocalitzar, lectura, respiració, ritme, volum,
energia, correcta pronunciació, els silencis, guió, durada / La regla de les 6W / Alimentació positiva / Els "tempus" rellevants del discurs / Materials de suport. Quan
i com utilitzar-los
2. Parlar en públic. Com vèncer la por
Gestió de l'estrès / Superació de la por escènica / Tècniques d'improvització / Entrenament per respirar i parlar. Les pauses
3. Importància i característiques de la comunicació
Comunicació oral. Nivells de competència segons els llenguatges / Estratègies per a
desenvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives / Estratègies per a realitzar una bona exposició. Com despertar l'interès d'un auditori / Orientacions per
argumentar amb facilitat / Mitjans de comunicació. Identificar els diferents actes
comunicatius. La figura del moderador, tertulià ...
4. La comunicació no verbal
Expressió corporal / comunicació gestual / Atenció visual i
Naturalitat / Sintonitzar amb el públic
93 240 56 97

@cesiiberia

d

- Document original Annex 1
(Sollicitud de participació)
degudament cumplimentat i signat
en color blau.
- Fotocòpia clara DNI en vigor
anvers i revers

- Fotocòpia capçalera última
nòmina o últim rebut
d’autònoms .
- En cas de estar a l’atur (full de
la OTG i fotocòpia d’un document amb el número d’afiliació a la seguretat social)

