
Serem  imparables!

Per una  comunicació  ètica

ALLIBERA’T DE LA POR A PARLAR EN PÚBLIC
 Taller: Reconeix, accepta i integra les teves pors a parlar en públic de forma impactant

Waitala ofereix cursos experiencials amb aplicació pràctica per a que transmeteu amb força  
el vostre missatge, impulsant els vostres objectius, i arribant a més gent interessada.

CONTINGUT
En aquest taller coneixem eines pràcti-
ques per entendre, integrar i fluir amb 
les nostres pors i limitacions a l’hora de 
parlar en públic.

Aprenem diferents tècniques i entrenem 
la capacitat de comunicar en públic des 
de la diversió i la tranquil·litat. 

Durant el taller, fem un recorregut per di-
ferents àrees que et permeten millorar el 
teu estat emocional al exposar-te davant 
el públic.

Aprèn a integrar i fluir amb les teves 
pors per parlar en públic de forma 
impactant.

OBJECTIUS
· Experimenta i millora les teves emo-
cions i habilitats de comunicació per 
transmetre missatges de forma impac-
tant i autèntica inspirant al públic. 

· Coneix i treballa les teves pors 
a exposar-te davant dels altres.

· Descobreix com entrenar i millorar la teva 
capacitat d’impacte parlant en públic.

PER A QUI ÉS
Per a persones emprenedores que 
impulseu projectes amb valors, o de 
l’economia social i solidària, tant si teniu 
una idea de negoci com si no.

METODOLOGIA
Treballem amb una metodologia pràc-
tica, a partir de dinàmiques individuals i 
grupals a on activar cos, veu i emocions 
per assolir els nostres reptes a partir de 
l’entrenament actiu. 

QUI L’IMPARTEIX
Sóc la  Mariona de Waitala, una plata-
forma de comunicació ètica que ajuda 
a donar forma i veu a projectes amb 
valors mitjançant disseny i formació 
estratègics. Des del 2008 imparteixo for-
mació sobre emprenedoria, comunicació, 
creativitat i innovació tant a persones 
emprenedores amb valors, com a profes-
sionals del món creatiu.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Quant dura? 
4 hores.

Quan el feu? 
De forma periòdica. T’informem  
de cada convocatòria a través del 
nostre butlletí i xarxes socials. 

Quina és la modalitat? 
Fem el curs tant en modalitat  
presencial com virtual. 

Quantes places hi ha?
En la modalitat presencial, hi ha 25 
places. En la modalitat virtual, hi ha 50 
places. 
 

MÉS INFORMACIÓ
Si teniu alguna consulta sobre 
aquest curs, podeu contactar 
a: hola@waitala.com 
www.waitala.com


