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ACONSEGUEIX LES TEVES PRESENTACIONS EN 400 SEGONS.
20 IMATGES X 20 SEGONS.
CONTEXT
Una presentació de vegades és l'única oportunitat que tenim per vendre
els nostres projectes o el nostre talent pel que hem de ser més eficients,
amens, i fins i tot divertits. Les bones presentacions són les que
descobreixen l'inesperat i mitjançant 20 diapositives mostrades durant
20 segons cadascuna i sense interrupcions, exposaràs els teus treballs de
manera absolutament creativa, senzilla i informal.
informal

OBJECTIUS
Adquirir el “saber fer” definit en termes de comportament
observable.
Evitar l'avorriment que solen causar les llargues presentacions
basades en diapositives als assistents.
Forçar al presentador a concentrar-se
se en el missatge i ha
sintetitzar les exposicions.
Mantenir un nivell d'interès i atenció alt mitjançant presentacions
molt concises.
DIRIGIT
Persones interessades en comunicar i explicar històries amb creativitat,
i per als que presentar en públic, sigui un part important del seu treball.
Els participants poden ser estudiants, professionals, professors,
empresaris ... de diferents disciplines com
c om ara dissenyadors,
arquitectes, fotògrafs, metges, etc.
DURADA
Monogràfic Express de 1 sessió
se
de 4 hores.
Taller de 3 sessions de 2 hores de duració cadascuna.
Taller de 10 sessions de 1,5 hores de duració cadascuna.
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CONTINGUTS
Dinàmica.
Vídeo.
Presentacions. Objectius personals.
Objectius del taller. Índex.
Pechakucha. Origen i concepte.
NOMÉS ENS QUEDA EL 10 % DEL QUÈ ENS DIEM.
Posar l'oïda i escoltar és el mateix?
Exercici cronometrat.
Sabem escoltar?
Escolta superficial
Escolta activa.
Posar l'oïda sense escoltar.
L’escolta activa: elements i habilitats.
Elements a evitar.
Habilitats.
COM SOM I COM ENS VEUEN ELS ALTRES.
La finestra de Johari.
Matriu i percepció del autoconèixement.
Premsa: Sheila Henn.
LA COMUNICACIÓ NO VERBAL.
Elsa Punset.
La cara es el mirall de l'ànima.
Psicomorfología facial.
Les emocions facials. Paul Ekman
El despesi.
La felicitat.
La sorpresa.
El fàstic.
l'enuig.
La tristesa.
La por.
Comportament o aspecte: Steve Boker.
Expressions de comunicació no verbal.
Incomoditat.
Preocupació.
Nerviosisme.
Reflexió.
Autocensura.
Lectura recomanada: Prepara la teva presentació en 25 passes.
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CONTROL DELS DESPLAÇAMENTS, POSTURES I CONTACTE VISUAL.
La posició VOSE.
Verticalitat.
Obertura.
Simetria.
Estabilitat.
L’ofici de les mans. Les postures.
Mans als malucs.
Mans a les butxaques.
Mans creuades.
Mans al davant.
Mans al darrera.
Els dits: acusadors i senyaladors.
El contacte visual. La mirada
Els ulls són l'única part visible del cervell.
El ulls que delaten.
La veu.
Filtre de les emocions i la senya d'identitat humana.
El nostre propi instrument musical.
Instrument vocal.
Tipus de veus.
Grups vocals.
Lectura recomanada: Encuentra tu propia voz. Serge Wilfart.
La projecció vocal:
Entonació.
Fluïdesa.
Claredat.
Velocitat.
La veu com eina professional.
Veu natural.
Veu impostada.
Premsa: Serge Wilfart.
Autoscòpia.
Il·lustració de la presentació.
Les normes tipogràfiques.
Presentacions Pechakucha’s.
Que has après?
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DOCENT
Vicenç López
Tècnic docent per a la Formació a l’Ocupació per CIFO-SOC
CIFO
i
Diplomat en Direcció i Gestió de Màrqueting d'ESADE. La
seva trajectòria professional s'ha desenvolupat en la gestió
empresarial, la funció comercial i la formació. Màster en
Direcció i Gestió d'empreses
d'empreses constructores a l’UPC. Postgrau
en Design Management per l’UPC. Actualment exerceix la
seva tasca professional com Andragog, Facilitador i Docent a
Noûs
NoûsCamins
Formació.

Maratonià popular.

MODALITAT
Presencial.
RECURSOS, INSTAL·LACIONS, EQUIPS I MATERIALS
Les sessions es desenvoluparan en una aula amb capacitat màxima de 20
participants, distribuint les taules segons la temàtica de la sessió.
En funció de la metodologia s'empraran programes de presentació
PowerPoint i/o Prezi.
Projector per presentacions i pantalla. Pissarra Velleda i paperògraf.
Connexió Internet
nternet o Wifi per al
a docent.
Càmera de vídeo.
METODOLOGÍA
Proposem la utilització del paradigma d'aprenentatge,, com un factor
d'èxit basant-se
se en la implicació dels participants i l’observació com una
de les formes d’adquirir els coneixements.
Enfront dels mètodes tradicionals, la autoscòpia,, presenta
confrontació amb sí mateix, amb el següents avantatges:

una

Visio de sí mateix i del seu comportament.
Acceptació de la crítica pels companys de seminari i obertura a
noves aportacions dels col·legues.
Efecte psicològic per trencar la por escènica.
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"Un no pot negar els riscos ni preocuparse per ells, el que ha de fer és dotar-se
de les eines necessàries per superar-los"
Elisabeth Egea. Pedagoga.

www.nouscaminsformacio.com · vicenc@nouscaminsformacio.com

