
Presentacions d’èxit en públic
PRESENTACIONS D’ÈXIT EN PÚBLIC

La importància d’expressar una idea té tant valor com la idea mateixa: I si l’expressem de forma ordenada, amb argumentacions
consistents, el suport visual de sistemes que reforcin el missatge que estem transmetent i tenint cura de tots els aspectes d’entonació
i contacte visual que mitjançant el llenguatge no verbal, reforcin el nostre discurs, de ben segur esdevenim protagonistes de la creació
de presentacions en públic d’alta repercussió.
Es tracta d’aconseguir preparar presentacions generadores d’un impacte en el públic al qual ens estem dirigint. Mitjançant la gravació
i el corresponent feedback conjunt a les persones participants, aquestes aconseguiran integrar i comprendre aquestes eines per a
preparar presentacions eficaces, innovadores i d’alt impacte en l’àmbit professional.

OBJECTIUS

�Optimitzar la capacitat de comunicació per a influir de manera creïble i impactant, augmentant
l’autoconfiança i la gestió i el control de l’estrès.
�Estructurar les idees i els missatges d’una manera ordenada per a facilitar la comprensió.
�Comprendre la importància d’utilitzar la veu, el contacte visual i el llenguatge corporal
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�Comprendre la importància d’utilitzar la veu, el contacte visual i el llenguatge corporal
mitjançant tècniques de PNL (Programació Neuro-Lingüística).
�Crear impacte en les presentacions amb la utilització de suports visuals.
�Autovalorar les pròpies competències comunicatives i aprehendre de les presentacions
d’altres.

PERFIL BENEFICIARI Persones treballadores que hagin de realitzar presentacions, ja sigui en grups grans o petits de
clients, persones col·laboradores, comitès de direcció, premsa, etc.

HORES I SESSIONS 16h (4 sessions de 4 hores cadascuna)

METODOLOGIA
Aquesta formació combinarà propostes de conceptualització teòrica amb exercicis i dinàmiques 
pràctiques individuals i en grup per enriquir i aplicar tots els continguts tractats a la realitat de 
cada persona participant. Totes les persones participants realitzaran una presentació oral, que 
serà gravada en vídeo i es plantejaran posteriors exercicis de feedback participatiu per a 
detectar, insitu, les possibles àrees de millora i reforçar les habilitats de comunicació de les 
persones assistents. 
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