
TALLERS

Tallers sobre capacitat de 
comunicació pública 

 TALLER 1

La qualitat de veu i les 
comunicacions públiques 
(elements paraverbals)
 Dies i horaris
 
Dia 13 de juny de 2017 Horari de 10 a 12 h

 Presentació

L’habilitat de parlar en públic s’ha de treballar, es pot fer i 
tothom pot aprendre a comunicar de forma efectiva i afectiva. 
Una de les eines bàsiques per a millorar la nostra comunicació 
oral és la veu. Podem treballar la qualitat de la nostra veu i 
millorar la nostra comunicació? Rotundament sí. 

 Objectius 

L’objectiu principal serà conèixer i reconèixer les habilitats vocals 
que poden fer més eficaç i coherent el nostre discurs oral. 

 Programa

• Què expressa la teva veu? • Intensitat • To • Timbre de 
la veu • Altres: velocitat, ritme, articulació...

 TALLER 2

La coherència de la 
comunicació oral: què dic i 
com ho dic? 
 Dies i horaris
 
Dia 20 de juny de 2017 Horari de 10 a 12 h

 Presentació

Quan parlem en públic, quan ens comuniquem, les nostres pa-
raules, la selecció que fem del llenguatge és imprescindible per a 
ser entesos i per a transmetre un missatge clar i entenedor. Però 
sempre transmetem allò que realment volem? Quines incongruèn-
cies poden aparèixer en els nostre discurs? La coherència de les 
nostres comunicacions es pot millorar?  Per tal d’implementar la 
coherència de la comunicació, caldrà prendre consciència dels tres 
plànols principals de la mateixa: verbal (les paraules),  para-verbal 
(veu, qualitats, etc) i la comunicació no verbal (gestos i indicadors 
facials). L’habilitat de parlar en públic s’ha de treballar, també, des 
de la coordinació d’aquests tres grups d’elements. 

 Objectius 

L’objectiu principal serà estimular la coherència dels missatges i, trans-
versalment,  descobrir les incongruències de la nostra comunicació. 

 Programa

• Les paraules: què dic? • La coherència dels elements 
verbals, para-verbals i no verbals • La incongruència dels 
gestos en el discurs oral
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A càrrec de: Xon Belmonte Mateu - Logopeda – Coach en comunicació i veu – Docent

 Presentació general  La capacitat de comunicació pública esdevé una competència vital i necessària en totes les 
professions. I cada vegada, amb més freqüència, ens veiem abocats a  realitzar presentacions orals, reunions, 

docència, etc. Comunicar-se és innat, si no existeixen limitacions físiques, psíquiques o neurològiques.
 Metodologia  Tots dos tallers són eminentment reflexius i pràctics.

 Destinataris  Qualsevol professional interessat en millorar la seva capacitat de comunicació pública.
 Matrícula  • 25 € preu únic per cada taller.

 Lloc  La seu del CLC



TALLERS
TALLERS SOBRE CAPACITAT DE COMUNICACIÓ PÚBLICA 

Taller 1 La qualitat de veu i les comunicacions públiques(elements paraverbals)
Taller 2 La coherència de la comunicació oral: què dic i com ho dic?

Organitza:

FormaCió Continuada deL CLC

En tramitació el reconeixement d’interès sanitari per

L’InsTITuT d’esTudIs de LA sALuT de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula

• 25 € preu únic per cada taller 

Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya, tant 
el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats.

Atenció! Ja que el nombre de places és limitat, cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.

En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant presentació de justificant mèdic o de força major.
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fitxa d’inscripció
nOM i cOGnOMs  ................................................................................................ núM. cOl.  ..........................
dni  .....................................................  prOfEssió   ...................................................................................
dOMicili  ...................................................................................................................................................................
cOdi pOstal  ...........................  pOBlació  ..............................................  prOVÍncia ................................
tElÈfOn  .........................................  fax  ............................................. E-Mail  .................................................

desitjo matricular-me en el TALLER (ref. 142)
 TALLER 1 LA qUALITAT DE vEU I LES COMUNICACIONS PÚBLIqUES(ELEMENTS PARAvERBALS) (juny de 2017)
 TALLER 2 LA COhERèNCIA DE LA COMUNICACIÓ ORAL: qUè DIC I COM hO DIC? (juny de 2017)
 Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de sabadell Es 64 0081 0167 49 0001146223
 Efectiu

signatura

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat
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