
Programa online

MILLORA DE LA COMUNICACIÓ EN PÚBLIC
PER A PORTAVEUS I PROFESSIONALS

Desenvolupa les habilitats comunicatives clau
per parlar amb claredat i direcció



Les habilitats comunicatives són la base
de les relacions interpersonals.

Millorar-les és una inversió amb retorn permanent 
i diferencial per a la nostra carrera professional.

Són, sens dubte, el nostre valor afegit.



Al repte s’hi afegeix que sovint haurem de comunicar de forma 
virtual, un mitjà que té peculiaritats pròpies que també haurem 
d’entrenar. 

Necessitem portaveus que sàpiguen traslladar continguts sòlids, 
estructurats i constructius. Amb habilitats comunicatives 
entrenades i que transmetin una imatge de professionalitat, 
credibilitat i expertesa en la seva àrea de treball.

Per posar la nostra experiència al servei d’aquesta aposta 
comunicativa, hem creat uns paquets d’assessorament 
individual per treballar online amb tu colze a colze i millorar tot 
allò que necessitis: 

• conduir una reunió online amb un o varis interlocutors/es
• gestionar les interrupcions amb naturalitat
• transmetre lideratge
• trobar la postura adequada per una emissió eficient de la veu
• desenvolupar una gestualitat que t’identifiqui i amb la que et  
 sentis còmode/a

Consulta’ns i accedeix a un programa personalitzat 
d’acompanyament a la teva comunicació en públic. 

Aquesta oferta s’adreça sobretot a:

Vivim temps d’incertesa i la comunicació té el repte de demostrar que és una eina per teixir missatges clars 
i consolidar nous valors que ens facin créixer com a societat. 
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Càrrecs públics que s’han de dirigir sovint a la ciutadania
i als mitjans.

Càrrecs directius dins una organització que han de 
comunicar amb els seus socis, col·laboradors i proveïdors.

Portaveus de projectes que han de transmetre els missatges 
adequats als seus equips.



Les nostres expertes en comunicació:

Irene Compte

Assessora i Formadora en desenvolupament del lideratge 
i les habilitats comunicatives conscients.

Encapçala el projecte Prosivendola: lideratge
i comunicació conscients a les organitzacions.

Raquel Izaguirre

Facilitadora en Habilitats Comunicatives i Entrenadora 
Vocal. Especialista en aplicació d’Eines Teatrals per a 
Líders.

Encapçala el projecte LAVEULAVOZ: Comunica per 
transformar.

Comunicar en públic en temps d’incertesa demana consciència, preparació i entrenament.
Compta amb nosaltres per ajudar-te en tot el procés.
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T’OFERIM 4 MODALITATS
D’ACOMPANYAMENT:

COMUNICA AVUI COMUNICA BÀSIC

Si fas poques aparicions públiques però t’agradaria 
començar a conèixer el teu estil de comunicació per ser 
més competitiu/va. 
 
3 hores d’assessoria personalitzada, que inclouen:

1h. Reunió inicial de diagnòstic i consens del programa 
personalitzat 

2h. D’entrenament personalitzat 

Preu: 300 euros

Tindràs un màxim de 15 dies per gaudir d’aquest servei

Si tens una necessitat puntual, com millorar un aspecte 
específic de la teva posada en escena o rebre feedback 
sobre una comunicació que ja has realitzat i valores una 
mirada externa.

6 hores d’assessoria personalitzada, que inclouen:

1h. Reunió inicial de diagnòstic i consens del programa 
global personalitzat 

4h. D’entrenament personalitzat 

1h. Reunió de feedback i propostes de millora continuada

Preu: 600 euros

Tindràs un màxim d’1 mes per gaudir d’aquest servei



T’OFERIM 4 MODALITATS
D’ACOMPANYAMENT:

COMUNICA AVANÇAT COMUNICA PREMIUM

Si vols anar més enllà i valores un acompanyament 
personalitzat per millorar aquells aspectes de la teva 
comunicació que encara et mantenen insegur quan parles 
en públic. 

12 hores d’assessoria personalitzada, que inclouen:

1h. Reunió inicial de diagnòstic i consens del programa 
global personalitzat

8h. D’entrenament personalitzat 

3h. Reunió de feedback i propostes de millora continuada

Preu: 1.020 euros.

Tindràs un màxim de 2 mesos per gaudir d’aquest servei

i aspires a ocupar un lloc de responsabilitat, sigui a nivell 
polític com a l’empresa i necessites un entrenament 
intensiu durant uns mesos.

50 hores d’assessoria personalitzada, que inclouen:

1 sessió introductòria per establir els objectius i les pautes 
de treball del procés complert

40 h. D’entrenament personalitzat

10 sessions de seguiment

Preu 4.250 euros

Tindràs un màxim de 6 mesos per gaudir d’aquest servei
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Contacta amb nosaltres i ens posarem en contacte
amb tu en un termini de 48 hores:

Raquel Izaguirre
+34 660 053 127
raquel@laveulavoz.com
www.laveulavoz.com

Irene Compte
+34 620 578 613
irene@prosivendola.com
www.prosivendola.com



www.laveulavoz.com


