
El fons  
a la comunicació  
en públic 



EMPATIA 

…nervis… 



Una bona presentació està a mig camí entre 
una descripció i una pel·lícula 

Com un viatge per descobrir un tresor: crida a 
l’aventura i una crida a l’acció 
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       El públic 
 Qui són? 

 Què els preocupa?  Què els hi puc aportar? 

 Com es poden resistir?  Com m’hi puc 
apropar? 

 



Les condicions prèvies 
 De quant temps disposo?  

 Quin és l’espai?  

 De quin recursos materials disposo? 

 



 L’objectiu 
Quin és el meu objectiu?  

Què vull que passi? 

conegui INFORMAR 

accepti DEMOSTRAR 

li agradi EMOCIONAR 

actuï PERSUADIR 
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El missatge: BIG IDEA 
És la idea central que vull transmetre 

El que vull que recordin 

El discurs s’articula al voltant del 
missatge 



OBJECTIU BIG IDEA 

≠ 



Com escollir bé el missatge? 
 

 Pensar en el públic i oferir un punt 
de vista (evitar el propi lluïment) 

 Que inclogui què vols de 
l’audiència 

 Ha de ser senzill però potent 
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      L’obertura 
1. Saludar 

2. Presentar-se  

3. De què parlaràs i quina importància té 

4. Anticipar com es desenvoluparà el tema 



“You never get a second 
chance to make a first 

impression” 



Com fer una bona obertura?  
 Crida a l’aventura: despertar l’interès del 

públic per conèixer el tema 

 Ser tu mateix 

 Usar un “bang” per començar 

 



Tipos de “bang” 

 

Tipus de “bang” 
 Fer una pregunta 

 Mostrar una imatge o objecte 

 Dades impactants 

 Mencionar una notícia. 

 Explicar una anècdota 

 Proposar un joc 

 Utilitzar una cita 

 Imagineu... 

 … 
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       El cos 

El missatge 
“BIG IDEA” 

Idea secundària A              

Idea secundària B 

Idea secundària C 



Com seleccionar continguts? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar idees 
vinculades al 

missatge 

Agrupar les idees 
per conceptes  

Seleccionar les 
millors idees 

Ordenar les idees 
seleccionades 

1 2 

4 

3 

A C B 



Tipus de contingut 

Lògic 

• Dades 

• Xifres 

• Informacions  

• Estadístiques 

• … 

Emocional 

• Sentiments 

• Impressions 

• Sensacions 

• … 

Ètic 

• Valors 

• Actituds 

• Opinions 

• … 



Estructures possibles: 

 Problema/solució 

 Cronològica 

 Temàtica 

 Característiques, avantatges,… 

 Teoria/pràctica 

 Pros i contres 

 Què, qui, com, quan, on  

 … 



Com fer creatiu un discurs?  
 

 Suports visuals  
      (vídeos, PWP, Prezi…) 

 Cites d’autor 

 Refranys 

 Humor (si convé) 

 Dramatitzacions 
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       El tancament 
1. Conclusions 

2. Frase final 

3. Agraïment  

4. Feedback: 
 Ho han entès? 
 Ho accepten? 
 Els hi agrada? 
 Estan disposats a actuar? 



Com tancar bé? 
 Brevetat i poques conclusions 

 No afegir idees a l’últim moment 

 Enllaçar amb l’obertura 

 Crida a l’acció: expressar què demanes 
al públic 
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MAI MÉS, 
comencis a 

preparar una 
presentació sense… 

1. Conèixer el públic 
2. Conèixer les condicions 
3. Establir un objectiu 
4. Establir una Big Idea 



EMPATIA 

…nervis… 



El fons  
a la comunicació  
en públic 


