Curs ORATÒRIA: “ MILLORI LA SEVA
IMATGE AL COMUNICAR BÉ”
OBJECTIUS i DURADA:
En l’oratòria, al contrari del que es pensa, és més important la voluntat que
l’habilitat per comunicar-se. Qualsevol persona amb una bona predisposició i molta
voluntat pot arribar a ser un bon orador.
Quantes vegades ens han explicat alguna cosa i ens oblidem amb facilitat? Si ens
ho ensenyen, ho recordem millor i si hem participat, no només ho recordarem més
fàcilment, sinó que, a més a més, ho entendrem i comprendrem millor.
En aquest programa, les pràctiques, tenen una gran importància per assimilar
millor les tècniques de l’oratòria. La implicació de cada participant en les seves
intervencions seran directament proporcional a l’habilitat obtinguda a parlar amb
públic.
12 hores lectives + 2 hores de tutorització
9 hores teòrico-pràctiques (presencials)
3 hores teòriques (no presencials - videoconferència)
2 hores de tutorització (no presencials – videoconferència)

PROFESSORS:
Antoni Estruch Muntané
Josep Mª Rex Valldepérez

PROGRAMA:
1.- Més control i seguretat al mateix temps.
2.- Captar i mantenir l’atenció favorable a l’auditori.
3.- Estructura d’una xerrada
4.- Ús de les evidències
5.- Ús de medis auxiliars
6.- Ús de la dramatització i de la creativitat
7.- Ús professional de les preguntes i respostes
8.- Desenvolupar l’habilitat d’arribar en públic

El programa està dissenyat per incidir en un tema clau: la credibilitat i la
professionalitat de l’orador.
9. - Pràctiques
•

Presentacions, xerrades, conferències.

•

Tècniques per
contraposades.

•

Recursos necessaris per expressar una idea en reunions.

•

Estratègies per motivar l’acció.

•

Saber contestar a les preguntes i a les no preguntes.

•

S’analitzen totes les participacions en vídeo per fer judicis objectius
immediats de les seves pròpies presentacions, observant el seu progrés.
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Horari :
GRUP MATINS: Dilluns, dimarts, dijous i divendres d’11 a 14 h (matí)
GRUP TARDES: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 19 a 22 h(tarda)
Lloc : EUETIT – C/ Colom, 1 – Terrassa (BCN) – 08222
Dates possibles ( escollir una de les opcions):
OPCIÓ 1: del 7 de juliol fins el 13 de juliol de 2009 – Tarda
OPCIÓ 2: del 20 de juliol fins el 24 de juliol de 2009 – Matí
OPCIÓ 3: del 20 de juliol fins el 24 de juliol de 2009 – Tarda
Titulacions: Diploma de curs d’especialització UPC-FPC.
Preu d’ inscripció: 195 euros
Nombre d’inscripcions: mínim 10 alumnes, màxim 50
Data límit d’inscripció: 2 de juliol de 2009

INFORMACIÓ I COORDINACIÓ TÈCNICA
Coral Martil Martínez i Judith Crespiera Portabella
Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA)
Tel. 93 739 86 54
Fax.93 739 82 25
e-mail: info@cresca.upc.edu
http://www: cresca.upc.edu

