Les arts
escèniques
al servei de
l’empresa

La presentació perfecta
Exposició de projectes: explota tot el teu potencial comunicatiu
A qui s’adreça
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Professionals interessats en l’adquisició i millora de les seves presentacions adquirint seguretat i credibilitat
davant de tot tipus d’audiència.

Objectius
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––








Descobrir i desenvolupar les capacitats artístiques per a trobar solucions empresarials.
Prendre consciència de les nostres habilitats comunicatives per millorar-les i potenciar-les.
Ser conscients del llenguatge del nostre cos per poder dominar les situacions de comunicació.
Adquirir eines per poder exposar amb claredat i eficiència.
Conèixer les passes que s’han de realitzar per preparar una bona presentació.
Reforçar l’autoestima potenciant les habilitats pròpies.

Metodologia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––




Curs eminentment pràctic
El treball es farà a partir d’exercicis de veu, cos, expressió, escolta, improvisacions, etc. A través del
joc teatral perfeccionarem la nostra comunicació verbal i no verbal d’una manera espontània, creativa i
divertida.
 Exercitarem la pràctica de l’autoanàlisi i la reflexió col·lectiva per potenciar l’escolta i l’observació.
 Preparació, assaig i escenificació de la presentació per posar en pràctica tots els coneixements:
l’exposició, la intenció, l’actitud, les eines, els suports visuals, etc.
 El taller s’adapta a les necessitats de l’empresa i/o dels professionals que el realitzen.

Requeriments
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––





Curs de 6 hores en 2 dies distribuïdes en sessions de 3 hores.
Roba còmoda.
Els participants hauran de realitzar la presentació que volen millorar davant els companys. Es treballarà
a partir del material aportat.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Data 18 i 21 de desembre de 2017, de 10 a 13 h
Lloc Centre de formació teatral El Galliner. C. Dr. Gaspar Casal, 5 (Girona)
Preu 90 €
Termini inscripcions fins el 4 de desembre de 2017
Professora Meritxell Yanes
* Els cursos organitzats per La Ponedora poden ser bonificats en el pagament de quotes a la Seguretat
Social i l’empresa pot recuperar una part de l’import dedicat a la formació.
* La Ponedora es reserva el dret d’anul·lar un curs si no hi ha un nombre d’alumnes suficient.
Places limitades. No es fan reserves
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Més informació i inscripcions :
Associació Gironina de Teatre
Plaça Hospital, 6. 17002 Girona
Casa de Cultura de Girona
T 972 221 377
laponedora@agt.cat
Horari d’atenció al públic
de dilluns a dijous de 10 a 15 h i de 16 a 19 h
Una vegada formalitzada la inscripció ens posarem en contacte amb l’alumnat per acabar d‘ajustar tot el
referent al desenvolupament del taller.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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