CURSOS PELS ALUMNES
DINAMITZAR LA VEU I EL COS PER A SER UN BON SPEAKER!
Descripció:
La professionalitat del dissenyador implica tenir dots comunicatius i expressius, no tan sols
per exposar i defensar els projectes, també per explicar i demostrar la capacitat d’aportació
i intervenció del disseny a la societat. Molt sovint els dissenyadors hauran de guanyar-se
el significat i el grau d’implicació en els projectes; per això, no n’hi ha prou en tindre les idees
clares, cal tenir seguretat, eines i recursos per a l’exposició i el discurs.
Montse Franco, actriu, cantant i professora de comunicació i coaching, proposa un curs per
enriquir la capacitat comunicativa i la professionalitat de presentació. Montse Franco fa ús de
diverses tècniques en relació a la veu i al cos, tot treballant d’una forma molt orgànica l’expressió
i deshinhibició oral, la preparació i també improvització en la comunicació. Amb matisos de
diversió, joc i ioga, recull totes aquestes tècniques conduents a obtenir habilitat comunicativa
i amb la finalitat de descobrir la personalitat expressiva i única de cadascú.
Resultats d’aprenentatge:
01 - Descobreix aspectes de la seva persona com a recursos adients a la comunicació.
02 - Construeix la seva personalitat comunicativa i n’emfatitza els aspectes diferenciadors.
03 - Fa ús adient de la veu i el cos, i s’expressa bé per tal de copsar l’atenció del client o del públic.
04 - Defèn idees i principis amb capacitat de convenciment i seducció.
05 - Combina la preparació i la improvització en el discurs si la situació comunicativa
ho fa necessari.
06 - S’adapta amb seguretat a situacions comunicatives diverses. Interpreta situacions o escenaris
canviants i adapta o reordena la comunicació amb eficiencia i agilitat.
07 - Demostra tenir eines per a la comunicació: flexibilitat, empatia, simpatia, agilitat i seguretat
en el discurs
08 - Connecta amb el públic.
09 - Exposa una feina o un projetce de manera atractiva i ven amb encert el producte
o servei creatiu.
DIRIGIT A:
Alumnes de 1r d’Ensenyaments Superiors de Disseny de les quatre especialitats.
DATES i HORARI:
Dijous de: Febrer/Març/Abril
De 15:00 h a 16:30 h
OBSERVACIONS:
Portar roba i calçat còmode.

