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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

1. PRESENTACIÓ

La idea que no es comunica no arriba.  Com a docents ens adonem que no
estem educats per a comunicar de manera adequada a la nostra recerca amb
l’auditori;  els  estudiants  o  la  societat  quan  volem  fer  transferència  de
coneixement.  L’educació  en  la  comunicació  ens  ha  de  proporcionar  eines
d’adaptació als nous grups d’estudiants que ens trobem cada curs, amb unes
característiques  determinades  però  també distintes  any  rere  any.  També  és
necessari estructurar el nostre discurs a les aules per arribar a captar l’atenció i
assolir  el  nostre  objectiu  que  es  la  comunicació  científica  en  la  docència.
L’objecte del curs és assolir una comunicació fluida amb dinamisme i pedagogia
per arribar a comunicar.

2. OBJECTIUS

Els objectius principals del curs consisteixen en:

 Treballar la comunicació oral en la recerca d’una comunicació persuasiva
del coneixement científic a les aules.

 Entendre la comunicació oral del coneixement científic com a un procés
interessant, dinàmic, pràctic i participatiu.

 Adquirir eines per a la captació de l’interès de l’auditori

3. CONTINGUTS

Els continguts del curs comprenen els següents apartats:

INFORMACIÓ GENERAL
PROFI225

Títol activitat Comunicació científica en la docència i capacitat de persuasió
Tipus 
d’activitat

CURS

Impartit per Coach en oratòria
Hores a 
certificar:

8

Places: 30
Dates: 
Hora: 
Lloc:

24/05/2018 i 31/05/2018
15 a 19 h
Aula 418  del Campus Catalunya
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 Aprendre a adequar-se a l’audiència.
 Aprendre a definir una idea.
 Millorar la part emocional pròpia i de l’aula o públic amb tècniques com, 

per exemple, el storytelling, life coaching, programació neurolingüística, 
relaxació, visualitzacions, etc.

4. METODOLOGIA

Es planteja un curs teòric pràctic de 8 h de durada. És molt important la 
participació dels assistents.

En la primera part del curs es treballarà des d’una perspectiva teòrica pràctica:

 La definició d’una idea.
 Com estructurar la teva presentació.
 Eines d’ajuda visual, auditives i kinestèsiques.
 Diferenciar entre una presentació eficaç i una presentació efectiva.
 Donar i rebre feed-back.

I des d’una idea perspectiva essencialment pràctica i participativa es treballarà 
la posada en escena a través de:

o Tècniques per a gestionar els teus estats emocionals.
o Tipus d’audiència i filtres d’informació.
o Contacte visual.
o Llenguatge persuasiu.
o Varietat Social.
o Visualització.
o L’abans, el durant i el després.

               La segona part del curs es centrarà en una part essencialment participativa i
un exercici final:

 Generar emocions en nosaltres amb el PNL (Programació 
Neurolingüística).

 Generar emocions amb l’audiència amb PNL (Programació 
Neurolingüística).

 Treballar amb la varietat del ritme, el to i el volum.
 Treballar amb el poder de les presentacions carismàtiques.
 Conèixer el poder storytelling.

     
               Al final del curs es proposarà un exercici i es proporcionarà el seu feed-back.

5. MATERIAL

1. Lliurament de material bàsic per a seguir les classes (documentació 
específica del curs).

2. El material que el docent que imparteixi el curs pogués considerar necessari
per a complir la seva finalitat.
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