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20 de novembro  e  
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Facultade de Dereito

Oratoria xurídica orientada 
ao exercicio da avogacía
Do medo ao pracer escénico
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Mediante unha posta en escena totalmente práctica, o curso proporcionará ao alumnado da 
Facultade de Dereito aspectos craves para unha comunicación eficaz no exercicio da avogacía: 
a preparación do preito (control de nervios e da Sala de Vistas, interrogatorio, exposición da 
alegación, empatía,etc.) e a súa defensa en Sala a través de técnicas procesuais, de oratoria e 
comunicación, programación neuro lingüística (PNL), intelixencia emocional e técnicas teatrais.

Duración e metodoloxía 
12 horas presenciais repartidas en dúas sesións de 6 horas:
- 20 de novembro, 8.30 h ás 14.30 h
- 4 de decembro, 8.30 h ás 14.30 h

Os módulos desenvolveránse con participación activa do alumnado e unha breve explicación 
teórica das técnicas e premisas básicas da comunicación. Aforo máximo de 20 alumnos por curso.

Lugar 

Sala de videoconferencia da Facultade de Dereito
Universidade de Vigo, Campus de Ourense

Programa
Módulo 1. A preparación do preito 
20 de novembro de 2020
-  A preparación do preito. Demanda e contestación
-  O control do espazo. A sala de vistas. A importancia da primeira impresión

Técnicas de xestión do medo escénico. O autocontrol
-  A preparación da alegación. Qué debemos dicir
-  O dominio do corpo. A mirada. Os xestos
-  O dominio da voz: dicción, vocalización, interpretación, improvisación
-  A exposición da alegación

Módulo 2. O avogado como comunicador en sala e o dominio das 
técnicas procesuais. O interrogatorio
4 de decembro de 2020
-  A comunicación eficaz en Sala
-  A planificación do interrogatorio
-  As testemuñas. Coñecemento, procedencia e preparación
-  O interrogatorio da nosa testemuña: elaboración, preguntas e estrutura
- O interrogatorio da parte contraria: preparación e planificación
- O interrogatorio de peritos
-  Práctica do interrogatorio e contrainterrogatorio
-  Perfeccionamento da exposición da alegación. Como debemos dicilo: entoación, ritmo,

pausas, claridade na linguaxe

Docencia
Daniel Formoso Vérez

- Avogado en exercicio con despachos profesionais en Vigo e Lugo.

- Máster en Perfeccionamento en Habilidades Profesionais e da Avogacía polo ISDE (Instituto
Superior de Dereito e Economía) de Madrid.

- Especialista en Oratoria e Comunicación con PNL e Intelixencia Emocional pola Escola
Europea de Oratoria.

- Profesor de Cursos de Oratoria e Comunicación en diversos Colexios de Avogados e
Universidades.

Coordinación
Marta Fernández Prieto
- Decana da Facultade de Dereito

Concepción Martínez Martínez
- Secretaria da Facultade de Dereito
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