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1. Fitxa tècnica 

Sinopsi 

Estudiants d’ESADE ajuden alumnes de 
secundària o a joves d’entitats socials a 
preparar l’exposició oral del seu projecte de 
recerca, el seu projecte d’empresa o 
qualsevol altre projecte que portin a terme. 

¿Per què fer-ho? 

Molts nois i noies adolescents, com també 
persones adultes, no s’expressen prou 
correctament ni donen gaire importància a 
fer-ho.  

Un suport específic, proporcionat pels estudiants d'ESADE els pot resultar personalment 
motivador i també pot repercutir positivament en la qualitat dels seus projectes. 

¿En què consisteix el servei? 

 El Taller Comunica és un taller d’expressió oral on els estudiants d’ESADE  transmeten a 
grups de joves coneixements i habilitats que abans han aprés en el Mòdul de 
Comunicació en Públic. 

 Cada taller dura 3 sessions de 2 hores cadascuna, i es porta a terme en centres educatius 
o entitats socials. 

 Participen estudiants d’ESADE, organitzats en tants equips de 5 estudiants com grups 
d’alumnes o persones destinatàries. 

¿Què n'aprendrien els destinataris? 

 Interès i valoració de l’expressió oral i la comunicació en públic. 

 Capacitats comunicatives en general i expressió oral en particular, estructuració i 
mètode. 

 Habilitats socials i relacionals, respecte, paciència, constància. 

 

 

 

 

 

ApS Comunicació en Públic

amb metodologia d'Aprenentatge Servei

Mòdul Comunicació en 
Públic

Taller Comunica
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2. L’entrevista amb el professorat  

Objectius 

Es tracta d'un contacte previ a la planificació del taller a l'institut, amb tres objectius: 

1. Conèixer el professor / professora i que ens conegui a nosaltres. 

2. Esbrinar les necessitats concretes dels alumnes destinataris. 

3. Aclarir tot allò que necessitem perquè el taller sigui un èxit. 

Desenvolupament 

Per això, a l'entrevista podem seguir els passos 
següents: 

1. Presentació personal dels membres de l'equip i 
citar qui de nosaltres exercirà la funció 
d'interlocutor amb el professor. Donar-li l’email i 
telèfon de contacte.  

2. Confirmar el nom del professor interlocutor, el seu 
email i el telèfon de contacte. 

3. Esbrinar quines expectatives té l'institut en relació 
al taller; quines necessitats concretes poden tenir 
els alumnes destinataris i demanar orientacions per 
enfocar bé el taller .  

Per exemple, cal esbrinar si els alumnes estan 
preparant el seu treball de recerca, o hi ha algun 
tema especial que els professors volen tractar al taller. 

4. Aclarir temes complementaris: sistema operatiu de l'institut, si hi ha aparcament , si hi 
ha pausa entre les dues hores del taller, si hi ha temes especials que els agradaria que 
aprofitéssim per tractar, altres aspectes que ens preocupin ... 

5. Per recollir ordenadament tots aquests aspectes, serà útil omplir el "Guió de 
l'entrevista amb el professorat", que es troba a l'apartat d'exercicis del blog. 

6. Visita prèvia: És molt convenient completar aquesta entrevista amb el professorat amb 
una visita prèvia a l'institut, per tal de veure exactament l'espai on es durà a terme el 
taller i tenir l'oportunitat de detectar detalls que poden ser crucials. Si no hi podem anar 
tots els membres de l'equip, cal intentar que almenys hi vagi un de nosaltres. 
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3. Estructura bàsica del taller 

Visió general de les 3 sessions 

1a sessió 2a sessió 3a sessió 

Presentació personal i del 
taller 

Motivació 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Avaluació del taller 

 

 

Visió de cadascuna de les sessions 

Primera 
hora 

Exposicions teòriques (sobre forma, fons i credibilitat), acompanyades de: 

 Vídeos buscats pels estudiants d'ESADE per il·lustrar les exposicions. 

 Powerpoints (si cal) elaborats també especialment pels estudiants d'ESADE 
sobre els temes de comunicació oral. 

 Dinàmiques o exercicis grupals: petit grup, gran grup. 

 Gravació. 

Segona 
hora 

Pràctiques i exercicis de miniaudiències o grups petits seguint les pautes 
aportades a la primera hora, tenint en compte: 

 Distribució dels estudiants d'ESADE pels grups petits. 

 Repetició dels exercicis per consolidar els aprenentatges. 

 Gravació. 

 Possibilitat de feedback individualitzat. 
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4. Planificar cada sessió del taller 

Planificar bé cada sessió és la garantia de poder desenvolupar després amb seguretat i 
fluïdesa. Per això, utilitzarem la "Plantilla de Planificació del Taller Comunica", que 
trobarem a l'apartat d'exercicis del blog. 

Hi ha una plantilla per cada dia i serveix per: 

▪ Ordenar les idees, preveure el necessari i repartir bé la feina abans de cada sessió . 

▪ Enviar-al professorat de l'institut abans de començar el taller, perquè tingui una idea 
clara del que farem. 

▪ Tenir present durant la sessió, com a esquema / guió del que anem fent i no deixar-nos 
res important del que hem planificat . 

A més a més, la plantilla constitueix una eina d'avaluació de l'assignatura. 

 
Exemple de planificació d'una sessió 

 

La plantilla de planificació del taller és 
una eina d'avaluació de l'assignatura. 
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Exercici 
de... 

Canviar el 
tema 

Expressar un 
propòsit 

Autoevaluar 
el propòsit 

Fer que els 
altres els 
avaluin 

Afegir una 
escenari 

imaginari 

Afegir un 
element 

lúdic 

Fer que ells 
triïn un tema 

nou 

5. Pautes per desenvolupar el taller 

Sobre la dinàmica del taller 

1. Cal ser el més rigorosos possible amb la puntualitat, per evitar tot tipus d'imprevistos i 
distorsions, i per comunicar a l'institut la responsabilitat amb què s'assumeix el taller. 

2. Orientem d'entrada el taller a preparar l'alumnat per a una finalitat concreta: presentar 
el treball de recerca, presentar un projecte concret, etc. 

3. Intentem començar sempre amb una activitat lúdica, breu i motivadora i alternem-ho 
(explicació breu - exercici adaptat - explicació breu, ...) Fem les sessions molt dinàmiques. 

4. Fem participar el màxim als destinataris, des del primer dia. Assegurem que, al llarg de 
les sessions del taller, tots han pogut participar.  

5. Pensar en una diversitat de formats de treball: Quan es treballarà en grup gran? Quan es 
treballarà en grups petits i com es constituiran els grups? Es treballarà individualment en 
algun moment?. 

6. Sempre que demanem que facin un exercici, primer ho hem de fer nosaltres, perquè 
vegin exactament de què va. Això és particularment important quan l'exercici és 
individual, amb l'objectiu de rebaixar l'ansietat o la por a fer el ridícul.  

7. En dividir la classe en mini-grups per fer determinats exercicis, cal que cada un de 
nosaltres es posi en un grup , per ajudar-los a començar a concentrar-se. És convenient 
que els grups no estiguin massa junts, per no interferir i mantenir igual en totes les 
sessions per afermar la confiança.   

8. Resistim la temptació d'ensenyar coses noves sense haver entrenat prou les que acabem 
d'ensenyar.   

Intentem repetir el mateix exercici de maneres diferents Per no caure en l'avorriment i la 
desmotivació es poden utilitzar diferents estratègies. En aquest gràfic destaquem  7 
recursos: 
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Sobre la relació amb l'alumnat 

1. Aprenguem els noms dels alumnes dels instituts el més aviat possible. 

2. Mostrem cap a ells en tot moment respecte, cordialitat i confiança en les seves 
capacitats, però també exigència i serietat. 

3. Parlem sempre en 1a persona plural: "nosaltres" i no "vosaltres". Exemple: hem de dir 
Ara farem un exercici ... en lloc de dir Ara fareu un exercici ... D'aquesta manera 
transmetem també la nostra proximitat i implicació.  

4. Esbrinem quines són les costums de l'institut pel que fa al que es permet i el que no 
permet, a fi d'actuar amb coherència i no provocar confusions. Coses com per exemple, 
menjar o prendre cafè a classe, ús del mòbil, gorres i indumentària ... 

Sobre l'ús de vídeos i pwp al taller 

1. Portem sempre en un pen drive el que vulguem projectar . No ens fiem de la connexió a 
internet, perquè pot provocar moltes sorpreses. 

2. En la mesura del possible, usem per projectar el mateix ordinador de l'institut, perquè ja 
estarà adaptat al projector. 

3. Assegurem que hi ha altaveus potents per sentir bé els vídeos. 

4. Han de ser adequats a l'edat i maduresa dels destinataris, atractius per a l'audiència i no 
massa llargs.  

5. Abans del visionat cal explicar clarament en quins aspectes cal fixar-se. Evitem passar 
vídeos sense indicar on volem que posin la seva atenció.  

6. Si és possible, han de ser vídeos no subtitulats, perquè es desplaça l'atenció i es perd 
efectivitat.   

7. Un cop finalitzat el vídeo, cal debatre el seu sentit i essència conjuntament amb els 
destinataris.   

Sobre el feedback i els enregistraments 

1. El feedback és una molt bona manera d'aprendre. 
Sempre s'ha de començar pels aspectes positius i 
després els aspectes que cal millorar.   

2. Abans de fer exercicis amb feedback, hem d'indicar 
clarament quines coses concretes cal observar.    

3. Els enregistraments personals són molt importants, 
com més es fan, més disminueixen les dificultats en la comunicació. Una manera de fer-
és aquesta: 

▪ Cada jove fa la seva "presentació" i se li grava. 
▪ Després el grup i els estudiants Esade donen feedback.  
▪ Finalment l'alumne pot ser la seva actuació al vídeo, acompanyat d'un estudiant 

d'Esade que li indica els diferents aspectes (positius i de millora).  
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6. Organitzar-nos com a equip 

1. distribuïm bé la feina entre els membres de l'equip: hi ha responsabilitats generals i 
responsabilitats de les activitats a desenvolupar en cada sessió. 

2. Les responsabilitats generals les podem 
registrar en la "Fitxa d'organització del 
Taller Comunica", que es troba en 
l'apartat d'exercicis del blog.  

3. Les responsabilitats en les activitats de 
cada sessió (explicacions, 
dinamitzacions d'exercicis) s'haurien de 
resoldre de manera equilibrada entre 
tots els membres de l'equip, per tal que 
tots passem per tot tipus d'accions. 

4. Arribem sempre amb suficient antelació 
( mínim 15 minuts) per poder preveure 
eventualitats, preparar la sala, 
comentar alguna cosa amb el 
professorat, etc. 

5. Si hem de repartir fotocòpies, o 
preparar qualsevol material, aquest 
treball ha d'estar solucionat en el 
moment de començar el taller.  

6. El "Pla B ": Hem de preveure que 
sempre pot fallar alguna cosa: l'equip 
informàtic, l'electricitat, una aula poc adequada, obres al carrer que fan molt soroll ... 
Pensem amb antelació quina solució adoptaríem si ens passés algun d'aquests 
imprevistos. Per a això, podem treballar sobre el llistat que apareix a "Situacions 
imprevistes", en l'apartat d'exercicis del bloc. 

7. Actuem de manera cohesionada, sense contradir entre nosaltres i sense expressar en 
veu alta les limitacions o dificultats amb què ens trobem: això desmotiva i fa la sensació 
d'improvisació i mala organització 

8. Tinguem sempre molt en compte l'opinió i valoració del professorat i de l'alumnat. 

9. Pensem que entre sessió i sessió disposarem d'un suport permanent. Anirem penjant a la 
web més recursos, jocs i exercicis, per poder acabar de planificar cada sessió. I en 
qualsevol moment, per correu electrònic, podeu consultar qualsevol dubte o obtenir 
consell concret.  
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7. Repertori d’idees per al taller 

Al blog de l'assignatura, apartat "Exercicis" trobarem: 

▪ Repertori de temes de conversa: Per tenir sempre a mà i practicar o repetir qualsevol 
contingut o habilitat. Va molt bé en el cas que una activitat se'ns quedi curta. 

▪ Repertori de jocs: Per explicar o il·lustrar d'una manera dinàmica i divertida un concepte 
de comunicació. 

▪ Textos per practicar: Petits articles per treballar velocitat, vocalització, entonació, volum, 
pauses, etc. 

▪ Repertori de models d'avaluació: Perquè en l'última sessió els alumnes de l'institut 
puguin avaluar el taller  

▪ Vídeos: Podem seleccionar-los entre els treballats a classe o buscar-ne de nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualsevol joc, dinàmica o exercici nou que se'ns passi i que portem a terme amb èxit al taller 
mereix ser compartit, per enriquir entre tots el repertori de bones idees i anar millorant la 
qualitat dels tallers. 
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8. Situacions imprevistes 
Durant el taller, poden passar moltes coses "que no estaven al programa". Cal 
pensar-hi i tenir pensat què és el que faríem si es produïssin. D'aquesta 
manera, l'equip actuarà amb reflexos, agilitat i coherència. 

1. El projector no funciona 

2. Dos alumnes no volen estar en el mateix grup 

3. Un dels alumnes començar a fer servir el whatsapp durant la teva 
intervenció 

4. Un alumne està participant tan activament que no deixa parlar a la resta 

5. Falten quatre alumnes a classe de manera que has de fer els grups més 
petits per les dinàmiques que tu havies preparat 

6. Dos alumnes arriben mitja hora tard al taller 

7. Dos alumnes estan parlant i distorsionant la classe 

8. T’adones que molts dels alumnes estan trobant avorrit el taller 

9. Un alumne et demana permís per anar al lavabo 

10. El grup es més gran del previst i no has fet prou fotocòpies per tothom 

11. No hi ha prou cadires per a que tots els alumnes puguin seure 

12. El pc de l’escola no accepta ordinadors Apple 

13. ...  
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9. Pautes per elaborar el vídeo 

Explicar una història, una experiència o transmetre una opinió són accions que en el món 
professional, cada vegada més, es transmeten mitjançant vídeos. L’elaboració d’un vídeo va molt 
més enllà de la pròpia edició, el procés de plantejament i estructuració del contingut és molt 
semblant al d’una presentació en públic, així que podeu utilitzar el que heu après sobre el fons d’una 
presentació per elaborar el vostre vídeo. 

Objectius del vídeo: 

1. Transmetre quina ha estat la finalitat del Taller Comunica. 

En què ha consistit aquesta finalitat?...  

2. Transmetre de quina manera s’ha treballat per complir amb aquesta finalitat. 

En què ha consistit la vostra acció? Com l’heu preparat? On heu actuat? Quines persones han 
estat les beneficiàries de la vostra acció? Com s’ha desenvolupat la vostra actuació?... 

3. Explicar quins han estat els resultats i conclusions de la vostra experiència. 

Quins aprenentatges personals han obtingut els membres de l’equip? Quins aprenentatges han 
obtingut les persones beneficiàries de la vostra acció? Com valoreu l’experiència? Quines 
conclusions es poden extreure a partir de l’experiència que heu viscut?... 

Tingueu en compte que... 

1. A nivell d'ESADE, els vídeos són una targeta de presentació i difusió molt important, per tant, és 
necessari que el contingut i la manera de presentar-lo siguin formals. 

2. El vídeo el veuran els alumnes i professors dels centres educatius, els joves i responsables de les 
entitats socials, i potser també les seves famílies.  És un material que servirà als centres educatius 
i entitats socials per difondre aquesta activitat i consolidar-la els propers anys. 

3. El vídeo és un element rellevant d’avaluació de l’assignatura. 

4. El vídeo no pot passar els 6 minuts de durada. 

5. A l’hora de gravar el Taller Comunica, el so pot ser insuficient si les persones que parlen no ho 
fan amb veu prou alta. 

 

 

El vídeo final és una eina d'avaluació de 
l'assignatura. 

 


