
 

COMUNICAR AMB EFICÀCIA PER OBTENIR RESULTATS 
 
Parlar en públic és vital per al bon desenvolupament de qualsevol organització. En             
aquest curs plantegem els elements per tal que, parlar en públic sigui quelcom més              
que una exposició correcta i acurada d’uns coneixements perfectament dominats i           
estructurats, i inclogui també un procés comunicatiu entre el conferenciant i el públic. 
 
Objectius 

● Conèixer les claus del procés comunicatiu, segons la intenció i el missatge a             
comunicar.  

● Analitzar els obstacles, barreres i dificultats que sorgeixen el en procés de            
comunicació.  

● Treballar les tècniques per optimitzar l’obtenció de la comunicació, l’emissió, els           
processos i circuits comunicatius. 

 
Programa 
 

1. La comunicació com a factor clau per potenciar l'empowerment i la gestió            
participativa. 

2. El procés comunicatiu des d'un punt de vista intencional. 
3. Principis i axiomes bàsics que regeixen tota comunicació interpersonal. 
4. Nivells i tipus de comunicació: ens permetran controlar la relació amb el            

nostre interlocutor. 
5. Quina diferència existeix entre informar i comunicar? 
6. Analitzar els obstacles, barreres i dificultats de la comunicació. 

-Relacionats amb l'emissor (autoanalitzar les capacitats i els dèficits en les           
interaccions comunicatives personals). 
-Els canals (controlar l'entorn i els mitjans) 
-El receptor (facilitar la seva predisposició a facilitar informació mitjançant          
l'escolta activa, l'empatia i assertivitat). 

 
7. Instruments, tècniques i processos per: 

-Optimitzar l'emissió evitant ambigüitats: tractament fonètic dels missatges        
orals. 
-Optimitzar l'obtenció de la informació: tècnica de l'embut (de preguntes obertes           
a preguntes tancades); persuasió, etc. 
-Optimitzar els processos i circuits comunicatius: canals de comunicació interna          
per agilitar la informació de l'equip  
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8. La veu i el to de veu. 
-La persona que parla: com exercitar la veu. 
-La modulació. 
-Transmetre seguretat. 

9. El llenguatge corporal. 
-El llenguatge del gestos, mirada, posició de les cames. 
-Coneixement de l'audiència. 
-Objectiu de la presentació: informar, persuadir, participar ... 

10. L'expressió verbal: la comunicació. 
-Com estructurar allò que volem expressar. 
-Parts d'un missatge. 
-Què diem i com ho diem: racionalitat i emocionalitat. 
-Com entendre les emocions en la comunicació. 
-La improvisació. 

11. Els mitjans audiovisuals. 
-Canó de projeccions. 
-Pissarra. 
-Diapositives. 
-Altres recursos materials . 

 
 
Metodologia 
 
El curs combina l’exposició de conceptes teòrics amb exercicis pràctic adaptats a la             
realitat empresarial dels participants i casos reals d'aplicació, amb la participació dels            
alumnes pel que fa dubtes i consultes per la seva aplicació del procés i de la norma a                  
les seves respectives empreses.  
 
Els mitjans didàctics utilitzats pel desenvolupament del curs consistiran en la utilització            
del canó de projecció, pissarra i el material didàctic que completarà l’exposició del             
formador.  
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