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INFORMACIÓ 
DEL TALLER

DURADA

4 hores

DIA

14/06/2018

HORARI

- De 9:00 a 13:00 h

LLOC

Oficines de Parés i Aubia

C. Bisbe Palau, 25 baixos
Valls (Tarragona)

PREU

150€/persona (IVA inclòs)

INSCRIPCIONS

És imprescindible 
inscriure’s prèviament a 
www.paresiaubia.com

Places limitades
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XAVIER ARNAVAT
14 l 06 l 2018. 9.00 - 13.00h A S S E S S O R S

R À F O L S



TALLER
COMUNICACIÓ I
TÈCNIQUES DE PRESENTACIÓ

TEMES CLAU
• La comunicació:
   la comunicació com a procés, l'audiència i les claus del bon comunicador. 

• Presentacions:
   Planificar, organitzar i dissenyar. 

• El llenguatge no verbal, el paraverbal i l’escenografia.
   Aconseguir que fer-nos entendre depèn de la comunicació verbal 
   (la paraula dita), però també de la comunicació no verbal 
   (el llenguatge corporal) i la comunicació para-verbal (la veu).

• La comunicació persuasiva.
   Com generar confiança, construir arguments convincents i 
   emocionar amb les nostres paraules

SOBRE EL XAVIER ARNAVAT
CONSULTOR I PROFESSOR A LA URV

Consultor associat a Parés i Aubia.

Llicenciat en Filosofia, ha cursat diversos postgraus de marketing i publici-
tat i un màster en comunicació Institucional i política. Membre del Col·legi 
de Publicistes i Relacions Públiques de Catalunya i del Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya. Ha treballat a diverses agències de publicitat i va ser 
Director de Marketing d’Òptica Salas. Actualment fa d’assessor de comuni-
cació del Complex Industrial de Repsol a Tarragona i exerceix de professor 
associat a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV. 
Professor col·laborador en diversos Postgraus i a l’MBA de la mateixa 
universitat i al Màster en Direcció d’Empreses de la Universitat de Girona 
(UdG).

Especialitats: Màrqueting en el comerç detallista, màrqueting a la petita i 
mitjana empresa, màrqueting de serveis professionals, màrqueting turístic, 
màrqueting polític, màrqueting en els serveis públics, marxandatge, 
dinamització comercial, investigació de mercats i comunicació publicitària.

Pàgina web: paresiaubia.com

LinkedIn: linkedin.com/in/xavier-arnavat-carballido-99546734/

Email: info@paresiaubia.com

DIRIGIT A... Totes aquelles 
persones que vulguin millorar 
les seves habilitats de 
comunicació i les seves 
presentacions professionals. 
Directius, comandaments, 
professionals i autònoms.

AMB ORIENTACIÓ PRÀCTICA. 
Utilitzarem exemples de 
presentacions de personatges, 
desenvoluparem exercicis 
participatius i ens divertirem 
amb sessions d’entrenament.

...I DURADA ADAPTADA. La 
durada del curs serà de 4 
hores, intenses i molt 
pràctiques, que pels assistents 
resultaran molt amenes.

LA COMUNICACIÓ 
COM A CLAU DE 
L’ÈXIT PROFESSIONAL

• Millorar les habilitats de comunicació i 
   detectar els punts de millora individuals
 
• Elaborar missatges eficaços en 
   presentacions breus.
 
• Tècniques per crear presentacions 
   amb aspecte profesional.
 
• Aconseguir expressar de forma convincent 
   una idea en 60 segons.
 
• Entendre com funciona la comunicació 
   persuasiva.
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