Associació d’Amics
Taller
oral,
de la UAB >> Comunicació
comunicació conscient
Dimecres 13 d’octubre- dimecres 22 de desembre
L’Associació d’Amics UAB i Aula
de Lletres, Escola de les Arts Escrites, ofereixen una nova edició
del curs intensiu, que consisteix
en un anàlisi dels condicionants
ocults que operen en el rerefons
de la comunicació al marge de
la pròpia voluntat, i que repercuteixen de manera directa en
resultats d’èxit, d’indiferència
o de fracàs. El curs és impartit
per Mercè Company, escriptora i directora d’Aula de Lletres,
guardonada el 1999 amb la Medalla d’Honor de Barcelona per
la seva trajectòria professional,
entre d’altres guardons i premis.

Objectius >
El primer és fer coneixedor al
participant de l’estructura del
seu edifici d’idees, és a dir,
identificar si opera amb paraules o amb imatges. El segon és
possibilitar-li l’accés a les seves
capacitats comunicatives intrínseques, com potenciar-les
i com saber-les reconèixer en
l’interlocutor per eludir dificultats i obrir canals de comunicació. El tercer és descobrir-li
quins són els condicionants
ocults que operen en el rerefons de la comunicació al marge de la pròpia voluntat.

Temari >
Versa sobre els vicis ocults en
l’administració de la informació. El fenomen telescopi. Les
distorsions que es produeixen
si una persona emet en paraules i l’altre rep en imatges.
Les alteracions produïdes per
l’efecte del sobreentès i el desenfocament involuntari. La importància del context. El diàleg:
caracterìstiques i classes. El
substrat personal. Realitat i
realitats. Filtres i rols. Emocions i sentiments. La informació
inconscient. Paranys de les convencions estàndards.

Horari >
17.00 h - 20.00 h (dimecres)
Lloc >
Torre Vila-Puig (Campus UAB)

Preu >
160 € / 135 € (socis)
Inscripcions >
Més informació: www.amicsuab.es
amics@uab.cat / 93 581 14 90 Places limitades

Metodologia>
El curs és pràctic. La intervenció activa dels participants és
el que els permetrà assimilar,
entendre i saber aplicar els coneixements que rebran. Es disposarà de suport audiovisual.
Requeriments>
Una actitud oberta, participativa i desperta, i un grau alt de
curiositat •
Més informació:
www.amicsuab.cat
www.auladelletres.cat

