CURSOS FOCALITZATS

Habilitats directives i personals
Neuro‑Oratòria: l’art de parlar en públic
Codi 03181607

Objectius:

1 Realitzar presentacions efectives en entorns professionals i personals.
2 Conèixer i aprendre les 10 tècniques comunicatives de la Neuro‑oratòria.
3 Visualitzar les habilitats comunicatives pròpies i dels altres per millorar les competènci‑
es emocionals.
4 Disposar d’eines de gestió emocional per millorar les presentacions.

Destinataris:

Aquesta formació va dirigida als professionals que vulguin desenvolupar l’art de parlar en
públic i ampliar les habilitats comunicatives.

Cambra de Comerç de Sabadell

Temari:

1. Neuro‑oratòria per la comunicació.
• Expressió verbal i no verbal: comunicació.
• Intenció mental al parlar.
• Missatges i emocions: Storytelling (Narració).
• 3 hàbits bàsics: Els grecs en la oratòria.
• Empatitzar amb l’audiència: autenticitat.
2. Potència de la tonalitat: potència de la veu i el to.
• La modulació i el ritme.
• Què i com expressem amb la veu.
• El llenguatge corporal i l’estat emocional.
• Superar el “trac” emocional des de la ment racional.
3. Els gestos‑Comunicació no verbal.
• Expressió facial: ulls‑celles‑boca.
• La mirada a l’audiència.
• Interpretació dels moviments corporals.
• Llei de la soltesa natural i vestuari.
4. El llenguatge verbal.
• Estructura del missatge.
• Què diem: la narració.
• Parts del discurs.
• Vocabulari professional.
• Ús de recursos materials.
• Disposició en el Powerpoint.

CURSOS FOCALITZATS

Metodologia:

Una formació dinàmica amb pràctica i experiències per aprendre a transmetre un missat‑
ge clar i estructurat en les diferents reunions de treball, siguin corporatives o amb clients
externs per vendre productes o serveis.
La Neuro‑oratòria permet conèixer com desenvolupar les eines de comunicació emocio‑
nal i assolir l’objectiu de la presentació.

Professora:

María José Torrente. Llicenciada en psicologia de les organitzacions i el treball. Màster
en lideratge i gestió de persones. Formadora tècnica i coach.

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com

Cambra de Comerç de Sabadell

Durada: 12 hores
Dates: 25 de juny i 2 i 9 de juliol de 2018
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Drets d’inscripció:
192 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
256 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
320 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES
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