Taller: Comunicació oral. Eines per a parlar en públic

1. Nom de l'activitat i currículum
Comunicació oral. Eines per a parlar en públic, per Germán Llorca.
Germán Llorca Abad és doctor en comunicació audiovisual. Des de l’any acadèmic 2001/2002,
és professor d’aquesta àrea de coneixement a la Universitat de València. Ha impartit diferents
assignatures, especialment la de Comunicació Publicitària i Corporativa. La seua experiència
docent abasta diferents cursos d’especialitat en tècniques d’expressió oral i formació de
portaveus per a diferents institucions. A més de la seua trajectòria acadèmica, ha treballat com
a periodista i com a assessor de comunicació.

2. Objectius
Aquest curset té com a objectiu principal introduir els participants en els principis elementals
de la comunicació oral. Els continguts del curs estan pensats per a que l’alumne acabe tenint
una visió global i entenedora del tema. També es presentaran un seguit d’eines per a parlar en
públic que podrà incorporar i posar en pràctica en la seua experiència diària.
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3. Contingut de la proposta i metodologia
-

L’actitud és la base de les intervencions orals. Explicarem els principis de la
comunicació assertiva i algunes de les fórmules per a dur-la a la pràctica.

-

Quins són els condicionants que poden interferir una intervenció oral?
Aprendrem a identificar-los i a desenvolupar estratègies per controlar-los.

-

El nostre cos és la principal ferramenta de comunicació en les intervencions
orals. Donarem pautes per a gestionar-lo correctament i controlar-lo en
qualsevol situació.

-

No només importa com diem les coses sinó allò que diem. Explicarem la
importància d’ajustar els continguts de qualsevol intervenció a cada context.

4. Públic al qual va dirigit
-

Edats recomanades: tots els públics

-

Idiomes: Valencià i Castellà

5. Organització
-

Durada: 4 hores

-

Dimarts i dijous a partir de les 18.00 (en el cas que s'haguera de plantejar en dues
sessions de 2 hores).

-

Divendres de vesprada a partir del dia 15.

-

Matins: dimarts, dimecres, dijous i divendres

6. Recursos necessaris
Un aula, amb cadires, alguna taula i un equip de projector amb altaveus i internet.
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