
 

 

 

TALLER PRÀCTIC D’ORATÒRIA 

 
 

Dates 10, 11, 12, 17 i 18 de juny de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

Dilluns, dimarts i dimecres  
de 18:00 h. a 20:00 h. 

Duració 10 hores 

Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals. 

Objectius 

▪ Treballar les tècniques d'expressió oral i reforçar el discurs amb el llenguatge no 
verbal 

▪ Analitzar com funcionen els mitjans de comunicació i com preparar una 
intervenció segons el format (entrevista, tertúlia, anàlisi ...) i el medi (televisió, 
ràdio o premsa escrita) 

Metodologia Eminentment pràctica 

Programa 

▪ 1a sessió: Anàlisi de discursos parlats de diferents àmbits. Utilització de l'expressió 
oral i el llenguatge no verbal que han utilitzat els seus protagonistes i com s'han 
estructurat els arguments dins el discurs per aconseguir captar l'atenció de l'oient 

▪ 2a sessió: Aprenentatge de tècniques per controlar els nervis, vocalitzar 
correctament i utilitzar l'entonació adequada en l'exposició oral 

▪ 3a sessió: L'aspecte extern de l'orador (el llenguatge corporal o no verbal). 
Coneixement i aprenentatge de les tècniques que s'utilitzen per reforçar el discurs 
en una exposició pública 

▪ 4a sessió: Aprenentatge de tècniques d'expressió oral. Com conjugar la utilització 
del llenguatge amb una exposició clara, explicativa i convincent 

▪ 5a sessió (opcional): Els mitjans de comunicació. Com preparar una intervenció 
mediàtica en funció del canal (televisió, ràdio o premsa escrita) i el format 
(entrevista, tertúlia...) 

Ponent 

MAITANE MORENO OROZ 
Periodista, directora del programa ‘Hoy por Hoy Mallorca’. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 50 € 

▪ Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera 
Gratuït 

(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 40 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 30 € 

▪ Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

40 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 80 € 

Devolució matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 30 de maig de 2019.  
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20190610MA). 
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.  

Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 

http://www.copib.es/cursos/20190610MA

