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ApS Comunicació en Públic 

Amb metodologia Aprenentatge- Servei 

Mòdul de Comunicació 
en Públic 

Taller Comunica 



Taller Comunica 

L’acció de servei 

Estudiants de 2n de BBA, després 
del mòdul de comunicació en 
públic, dissenyen i dinamitzen un 
taller d’expressió oral amb alumnat 
de secundària  i joves d’entitats 
socials 

Els aprenentatges 

Capacitats i habilitats per parlar en 
públic 

Capacitats i habilitat per motivar i 
gestionar equips 

La necessitat:  Millora la comunicació oral dels adolescents 



Ajuntament de St Cugat 
Delegació territorial 
Educació Generalitat 

ESADE 

Instituts de 
St Cugat 

Instituts 
d’altres 
ciutats 

Entitats 
socials i 
juvenils 

Treball en Xarxa 



Destinataris del taller 
Grup tardes: 19 tallers 

Centres educatius  Nivell educatiu Població 

Jesuïtes Clot CFGS Comercial i 
Marketing 

Barcelona 

Ins. Arnau Cadell 2n Batx. Sant Cugat del Vallès 

Ins. La Serreta 2n Batx. + CFGM Dep. i 
Imatge 

Rubí 

Escola El Pinar 2n Batx. Sant Cugat del Vallès 

Fundació Marianao 3r i 4t d’ESO Sant Boi 

Ins. Eduard Fontserè 1r Batx. + CFGS Admin. i 
Finances 

L’Hospitalet 

Ins Rubió i Ors 4t. D’ESO + Batx. L’Hospitalet 



Destinataris del taller 
Grup tardes: 19 tallers 

Centres educatius  Nivell educatiu Població 

Ins. Ma. Aurèlia Capmany 2n Batx. Cornellà 

Jesuïtes de Bellvitge CFGS Educació Infantil + 
CFGS Admin. i Finances 

Sant Cugat del Vallès 

Escola Estel 4t. ESO Sabadell 



Què esperen els instituts? 

 
Un taller per ajudar 

a preparar 
l’exposició oral del 

projecte 
d’investigació de 
ESO o Batxillerat 

 

 
Un taller per ajudar 

a millora la 
capacitat oral en la 

formació de 
l’alumnat en general 

 
 

o 



Per reforçar en els joves: 

 Interès i valoració de l’expressió oral 

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

 Habilitats socials i relacionals, respecte, 
paciència, constància 



Característiques generals 

 Els tallers consten de 3 sessions de 2 hores, 
a raó d’una sessió setmanal 

 Cada taller és planificat i portat a terme per 
un equip de 5 estudiants d’ESADE 



Com ho farem? 

PREPARACIÓ 
Destinarem 3 classes a preparar en grup les 3 
sessions de taller  

A cada classe practicarem recursos de 
comunicació i planificarem una sessió 

Abans d’anar a l’Institut,  tenim un contacte 
amb el professorat 



EXECUCIÓ 
Màxima responsabilitat amb l’assistència i la 
implicació  

Gravarem en vídeo les actuacions dels joves i 
també les nostres presentacions 

Demanarem al professorat i als joves que 
valorin el taller  

Com ho farem? 



AVALUACIÓ 
Tindrem en compte  les valoracions dels 
destinataris (joves, professorat) 

Revisarem les programacions que hem fet i 
treurem conclusions en equip  

El vídeo que elaborarem al final de 
l’assignatura també ens permetrà avaluar la 
pràctica realitzada 

Com ho farem? 
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