Speech& Comunicació
Lidera el teu discurs
Aquest és un curs per totes aquelles persones que vulguin millorar les seves habilitats comunicatives i
transmetre el seu missatge d’una manera eficaç, eloqüent i genuïna.

Es treballaran progressivament tots els factors de l’acció comunicativa i els elements més rellevants a tenir en
compte a l’hora de fer una presentació en públic. S’aplicaran diferents tècniques actorals i escèniques aplicades
a la comunicació personal mitjançant una metodologia estructurada i marcant pautes de treball per assolir un
domini del discurs, la gestualitat i la paraula.Alternant la Teoria, l’anàlisi i la pràctica.
Continguts del curs
El programa del curs inclou els següents punts:

-

Analisi i treball de l’Acció Comunicativa
Expressió Oral
Llenguatge no verbal
La gestualitat en la Paraula
Emissor i receptors
Gestió de l’estrès
Mirada.
Relació entre l'espai i la projecció del so
Ritme i pauses
Vocabulari i llenguatge
Planificació del discurs
L’Impacte Visual i materials de suport
La pròpiaimatgecomelementcomunicatiu

Curs a càrrec de: Emma Bover Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre i postgraduada en Pedagogia

Teatral a l’Institut del Teatre de Vic ha combinat sempre la feina d’actriu amb la
docent. A França, ha treballat amb diverses companyies fent teatre en francès i
Comèdia dell’Arte, realitzant una gira internacional i participant al Festival d’Avinyó,
entre d’altres. També a França, ha fet teatre contemporani espanyol amb Les
Anachroniques. Ha col·laborat en diverses telenovel·les de TV3 ( “El cor de l ciutat”,
“La Riera” i “Com si fos ahir”. Paral·lelament el disseny i la confecció de vestuari són
part de la seva activitat laboral. Crea Vestuària, empresa dedicada a de indumentària
de esports artístics especialitzada en patinatge artístic de individuals (WoldRoller
Games) i grups show como el Club Patinatge Artístic Olot, campiones del món 13
vegades, en entre altres.Actualment és especialista en formació, assessorament i desenvolupament d’habilitats
comunicatives per centres formatius, empreses i particulars.

Curs intensiu. Dilluns de 19:30h a 21:30h
Del 7 de febrer al 30 de maig.
Un sol pagament: 245€
Amb dos pagaments (febrer/març): 255€
Centre de formació teatral El Galliner
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