
Pla de Formació Permanent del PDI 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Rovira i Virgili 
 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

Dins el Pla de Formació del PDI, es proposa un curs adreçat a fomentar les competències relacionades amb 
la gestió de la comunicació oral i escrita, adreçat a tot el personal docent i investigador. 

Aquest curs està forma part de les sessions obligatòries del DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ en Formació del 
Professorat Universitari: Docència, Recerca i Gestió.  
 
Objectius específics: 

 Conèixer els factors discursius de la comunicació oral formal i en públic (estructura, estratègies 
expositives i argumentatives, recursos retòrics, elements no verbals, etc.). 

 Millorar la comunicació escrita davant els alumnes 

 Analitzar les intervencions orals pròpies i del grup. 

 Adonar-se dels aspectes comunicatius positius que cal rendibilitzar o negatius que cal millorar. 

 Saber gestionar el discurs oral i escrit. 

 Conèixer les tècniques que permeten millorar la capacitat de parlar en públic i aplicar-les a 
l'àmbit docent. Ensinistrar-se en la producció de discursos d’un grau de formalitat alt. 

 Perfeccionar el llenguatge oral, escrit i audiovisual i la seva expressió. 
 

Continguts  

1. Comunicació i Expressió oral efectiva dins entorns docents 

 Discurs Oral i recursos de la veu (contingut, forma, temps vocalització, entonació, fluïdesa, 
precisió lèxica, fraseològica…). Pràctiques d’ortofonia, enregistraments i comentaris. 

 Diferents actituds comunicatives depenent del públic objectiu. Pràctiques amb enregistraments 
i comentaris 

 Criteris i metodologies d’avaluació de la comunicació oral 
2. Estratègies per fer discursos adaptats i comunicativament eficaços. Tècniques de comunicació 

efectiva escrita amb els estudiants. Visualització de la informació. 

Habilitats de comunicació 

Codi 03HC0001-1 

Impartit per Antoni Pérez-Portabell; Jose Antonio Moreno; Jacky Verrier 

Durada 12 hores (8 hores presencials i 4 hores virtuals) 

Places 15 

Dates 26 de març i 2 d’abril de 2020 

Hora 16h - 20h 

Lloc Aula 301- Campus Catalunya 

Destinataris Personal docent i investigador; doctorands  

Idioma Català 



Institut de Ciències de l’Educació  

 Tècniques per estimular l’interès i de gestió efectiva del discurs 

 Redacció de correus, dinamització i moderació de fòrums, elaboració d’informes d’avaluació. 
creació de documents docents escrits. 

Avaluació i certificació  

Les persones que assisteixin al 80% del curs i, a més, demostrin l’aprofitament i realitzin les activitats del 
curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament. 

 

 

 

 


