TALLER

Comunicacions efectives: millorant les nostres presentacions
Tarragona — 15 i 22 setembre de 2017

D’acord: així que ara et toca fer una presentació a la feina, amb persones usuàries, a la universitat…
Com ho portes? Ja t’han atacat els nervis? Saps per on començar? T’han dit que has de portar “una
presentació” i ben bé no saps de què et parlen? O et passa just tot el contrari: ja has fet unes
quantes presentacions, el programari el tens per la mà, domines “l’espai escènic”… però et quedes
amb la sensació que el missatge no arriba a l’audiència.
En força dels qüestionaris d’avaluació dels cursos que realitza la Secretaria d'Igualtat, Migracions i
Ciutadania han sortit propostes de formació relacionades amb “parlar en públic” i “fer presentacions”.
Amb aquest taller farem una aproximació al concepte “presentació”, a quins són els seus elements
principals i a com podem millorar les presentacions en el nostre entorn de treball.
Un tro d’avís: aquest no és un curs sobre un programari, és un taller sobre presentacions. L’element
pràctic serà present al llarg de la formació i es demana un treball fora de les aules (equivalent a dues
hores de feina) per completar l’aprofitament del taller.

Objectius
— Distingir entre els elements personals i de suport d’una presentació.
— Conèixer diferents tècniques per dominar els elements personals d’una presentació: comunicació
no verbal; veu, pauses i crosses lingüístiques; la por escènica; la pràctica i l’assaig.
— Conèixer diferents matisos dels elements de suport d’una presentació: patrons; tipologies, mides i
colors; temporalització.
— Aprendre a planificar presentacions amb el mètode BBP Beyond Bullet Points.

Persones destinatàries
Personal de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, d’altres unitats de la Generalitat de
Catalunya, de les administracions locals i d’entitats sense ànim de lucre relacionades amb la igualtat,
les migracions i la ciutadania.

Continguts
— Els components de la presentació. Situacions a evitar.
— Els elements materials: la utilització de la imatge i del text com a suport (patrons corporatius,
tipologies, atributs, gràfics, colors…), i l’espai de la presentació.
— El llenguatge no verbal. Els elements personals (veu, pauses, mots crossa, mirades, posició…)
— La por: Què és? Com combatre-la? Assaig i rodatge.
— Planifiquem presentacions: el mètode BBP (Beyond bullet points).
— Pràctica: dissenyem una presentació i presentem!
— Resumim: fem un Kahoot?
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Docència
Sr. Agustí Cerdan. Màster en qualificació pedagògica i llicenciat en economia. Coordinador dels
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Dades del curs
Calendari

15 i 22 setembre de 2017

Lloc
Horari
Durada

Tarragona
de 10.00 a 14.00 hores
8 hores presencials i 2 hores de treball fora de l’aula

Certificat Aprofitament
Avaluació Per tal d’obtenir la certificació del curs, cal ser present a un mínim del 80% de les hores
presencials i realitzar el treball entre sessions que s’indicarà el primer dia del taller.

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat

Cost del curs
Aquesta activitat té un cost estimat de 130,28 euros per alumne, subvencionats al 100% pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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