
  
 

OBJECTIUS DEL CURS 
 
1. Conèixer els elements i recursos per a 

l’expressió verbal i la comunicació 
interpersonal 

2. Reconèixer, familiaritzar-se i aprendre a 
dominar (mitjançant pràctiques) recursos 
comunicatius i tècniques d’expressió, verbals i 
no verbals 

3. Prendre consciència de l’autoimatge i dels 
dèficits comunicatius i aprendre a corregir-los 
o a dissimular-los 

 
 
APLICACIONS DIRECTES 
 

 Millora del discurs i l’oratòria 
 Millora de la veracitat i la convicció 
 Millora de les presentacions 
 Domini de l’espai comunicatiu 
 Ús de comunicació emocional 
 Millora de l’empatia i l’assertivitat 

 
SABÍEU QUE... 
El QUE DIEM (missatge verbal) només compta un 7% a 
l’hora de comunicar-nos i fer-nos entendre? 
El que és realment important per transmetre i 
comunicar de manera òptima és el COM HO DIEM. 
 
 
DESTINATARIS 
 
• Advocats 
• Executius d’empresa, comandaments 

intermitjos 
• Formadors, mestres 
• Directors d’establiments 
• Venedors i representants 
• Caps de cerimònies , maitres 
• Altres professionals liberals en contacte amb 

el públic 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Curs 
 

TÈCNIQUES TEATRALS 

PER A LA MILLORA 

DE L’EXPRESSIÓ 

I LA COMUNICACIÓ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El curs pràctic i divertit 
 ideal per a tot professional  

que treballi cara al “públic” ! 

 
 
 
 
 

 
 
 

ESPAI  DESTINAT 
 A LA PUBLICITAT  I 

FORMES DE CONTACTE 
DE L’EMPRESA 
CONSULTORA 

ESPAI PER A LA IMATGE 
CORPORATIVA DE L’EMPRESA 

CONSULTORA 

VIVES
BROSS. 



  

PRESENTACIÓ 
 
 
Els actors de teatre (també cinema i TV), per poder 
fer bé la seva feina, han de dominar perfectament 
tots els aspectes de la comunicació verbal, gestual 
i emocional i els mecanismes de la comunicació 
interpersonal. Aquest domini els permet posar-se 
en la pell de múltiples personatges i ser creïbles. 
 
Els executius d’empresa, venedors, advocats (i 
altres professionals que 
desenvolupen part de la seva feina 
en clau comunicativa) són 
col·lectius que sovint han d’exposar 
els seus arguments en públic, han 
de defensar les seves tesis amb 
solidesa i han d’intentar convèncer 
els seus interlocutors no només 
amb la raó sinó també amb les emocions. 
 
Ben mirat, hi ha un gran paral·lelisme entre les 
activitats comunicatives que desenvolupen aquest 

tipus de professionals i l’activitat 
teatral. Però mentre els actors 
aprenen a dominar tots els seus 
recursos expressius per poder 
interpretar tots els papers que els 
vagin oferint, els professionals 
liberals o d’empresa reben una 

formació immensa en els continguts administratius, 
tècnics o jurídics, mentre que els recursos 
comunicatius queden descuidats. 
 
Aquest curs incideix específicament en aquesta 
preparació. És un curs 
totalment pràctic on els 
professionals que hi 
assisteixin treballaran els 
recursos de l’expressió i la 
comunicació amb la 
mateixa metodologia que fan servir els actors de 
teatre. 

PROGRAMA DEL CURS 
 
TEMES 

1. Procés de comunicació. Elements i recursos 
d’expressió verbal i comunicació no verbal 

2. Domini de l’espai i de la distància 
3. Expressió corporal i control postural 
4. Ús dels gestos, la mirada i els tons. 

Manifestació i percepció d’intencions 
5. Volum, intensitat, impostació i timbre de la veu 
6. Pauses, respiració, accent de la frase, ritme.  

Articulació, comes altes, punts… 
7. Expressió emocional. Ús de les onomatopeies 
8. Claus de la comunicació interpersonal 
9. Millora de l’empatia i l’assertivitat 
10. Aplicacions comunicatives diverses situacions 
 
METODOLOGIA  

• Exercicis i tècniques de dicció i interpretació 
teatrals 

• Simulacions, improvisacions, role playing 
• Visionat i anàlisi de vídeos (aportats pels 

participants i gravats durant el curs) 
 
REQUERIMENTS 

Sala:  
• Espai ampli, preferiblement amb parquet o 

moqueta 
• Projector, TV, Vídeo, Lector de DVD / i VCD  
• Pissarra 
• Cadires per a tots, i alguna taula 
 
Participants: 
• Mínim de 8 i màxim de 15 participants per curs 
• Roba habitual de feina i roba còmoda 
• Vídeos d’activitats (presentacions, reunions, 

conferències, etc.) en els que hagin intervingut 
(si en tenen)  

 
DURADA 

Adaptable de 15 a 20 hores 
Distribució de sessions, a conveniència 

FORMADORS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOAN VIVES RIBÓ 
 
• Psicòleg del rendiment 
• Llicenciat en Psicologia (UB) 
• Tècnic en RRHH (PIMEC) 
• Tècnic en Programació 

Neurolingüística - PNL (Institut 
Gestalt) 

• Consultor de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) 

• Director i actor de teatre 
amateur 

 
 
TONI VIVES RIBÓ 
 
• Actor i director teatral 

professional 
• Llicenciat en Art Dramàtic 

(Institut del Teatre) 
• Diplomat en Realització 

Audiovisual i Teoria del 
Llenguatge Cinematogràfic 
(SGAE) 

• Professor de l’Escola 
d’Expressió i Psicomotricitat 
de l’Ajuntament de Barcelona 

• Professor d’interpretació al 
Col·legi del Teatre i a l’Escola 
de Teatre Musical Coco 
Comín 

VIVES
BROSS. 


