
Serem  imparables!

Per una  comunicació  ética

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 un món cada cop més saturat 
d’informació, ens costa llençar missat-
ges al mercat que captin l’atenció del 
nostre públic objectiu. En aquest sentit, 
la informació visual es presenta com una 
forma més fàcil i sobretot més ràpida 
per transmetre conceptes complexos 
que simplement els textos. 

En aquest taller posem en pràctica eines 
i coneixem recursos per comunicar-nos 
visualment. Fem una sèrie d’exercicis 
per aprendre a comunicar idees amb 
formes molt simples, que tothom pot 
fer. També treballem algun missatge del 
teu projecte emprenedor.

Posa en pràctica l’ús del llenguatge 
visual per activar la teva creativitat i 
comunicar millor els teus missatges. 

OBJECTIUS
· Adquireix coneixements que t’ajudin a 
comunicar idees complexes mitjançant 
gràfics i visuals per resoldre problemes, 
comunicar-te i vendre’t millor. 

· Posa en pràctica els coneixements ad-
quirits per conceptualitzar i representar 
missatges que et serveixin específica-
ment per comunicar i vendre millor els 
teus projectes i continguts. 

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

METODOLOGIA
Treballem amb una metodologia pràc-
tica, a partir d’exercicis, reflexions i pre-
guntes, a on la nostra tasca consisteix 
en donar-vos pautes, escoltar les vostres 
necessitats per guiar-vos, i arribar a 
noves formes de difondre els vostres 
missatges ètics de forma sintètica, 
impactant i molt entenedora.

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 tens alguna consulta sobre 
aquest curs, pots contactar 
a: hola@waitala.com 
www.waitala.com

VISUAL THINKING: COMUNICA’T MILLOR AMB DIBUIXOS 
Taller: Com crear missatges visuals per explicar conceptes complexos de forma simple i entenedora


