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Mòdul de Comunicació en Públic 

S’aprenen i practiquen habilitats 
comunicatives 

Mòdul de Planificació del Taller 

Es practiquen habilitats comunicatives i 
organitzatives preparant el Taller Comunica 

Taller Comunica 

S’aplica i reforça tot allò après impartint el 
Taller Comunica en Instituts o Fundacions 

1. Què és aquesta assignatura? 

L'assignatura SL Comunicació en públic forma part de la matèria d'Entrenament al Lideratge Social i 
es desenvolupa amb la metodologia d'aprenentatge-servei (Service-Learning).  

L'aprenentatge-servei (ApS) a ESADE pretén desenvolupar les capacitats, actituds i qualitats que 
permeten liderar projectes de transformació social. Amb aquesta metodologia es vol afavorir que el 
professional d'administració i direcció d'empreses sigui capaç de conèixer la realitat en què realitza la 
seva activitat professional i actuar-hi.  

En el cas de l'assignatura SL Comunicació en Públic, es proporciona als estudiants la oportunitat 
d'aplicar els coneixements i habilitats per parlar en públic contribuint a millorar les habilitats 
comunicatives dels alumnes dels centres educatius i dels joves d'entitats socials d'educació no 
formal, a través de l'experiència del Taller Comunica.  

L'assignatura, doncs, té 3 passos: 
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2. Què és el Taller Comunica? 

El Taller Comunica és l'aplicació pràctica d'aquesta assignatura, es porta a terme fora d’ESADE i es 
dirigeix a generar canvis positius en una necessitat del nostre entorn social: les habilitats 
comunicatives dels joves. Per tant, representa un entrenament al lideratge social. 

 

Taller Comunica 

Sinopsi 

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

Per què fer-ho? 

La comunicació oral és clau en el desenvolupament de les persones. Per a l'alumnat de l'institut i 
els joves de les entitats socials, un suport específic, proporcionat per altres estudiants, pot resultar 
motivador i també pot repercutir positivament en la qualitat dels seus projectes.  

¿En què consisteix el servei? 

▪ És un taller d'expressió oral on els estudiants d’ESADE transmeten a grups de joves o persones 
adultes el que abans han après en el Mòdul de Comunicació en Públic. 

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

▪ Hi participen estudiants d’ESADE i grups de joves o persones destinatàries. 

Què aprenen els joves dels instituts o de les entitats socials? 

▪ 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. 

On es fan els Tallers Comunica? 

En centres educatius de secundària i entitats socials de Sant Cugat, Barcelona, l'Hospitalet de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sabadell, Rubí, 
Cerdanyola. 
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3. Què es pot aprendre?  

En síntesi, l'objectiu és que els estudiants d'ESADE desenvolupin de manera rigorosa les capacitats i 
habilitats per parlar en públic i siguin capaços de motivar i gestionar grups (els alumnes dels centres 
educatius o joves d'entitats socials ) perquè aconsegueixin adquirir aquestes mateixes capacitats.   

Objectius de Comunicació en públic 

▪ Desenvolupar l'excel·lència en l'exposició oral, aplicant i reforçant els continguts i habilitats que 
s'aprenen en el mòdul  Comunicació en públic.  

▪ Adquirir habilitats de "com transmetre" (forma): coneixement i pràctica d'aspectes de la 
comunicació verbal i no verbal que potenciïn la qualitat de difusió a l'expositor i afavoreixin un 
major contacte amb el públic.  

▪ Adquirir habilitats de "què transmetre" (fons ): preparació i estructuració d'un tema a exposar.  

▪ Entendre i practicar l'empatia com a element clau en la comunicació fluida i confiada. 

▪ Adquirir i aplicar nocions per controlar els nervis i augmentar la seguretat. 

Objectius de Lideratge social i servei a la comunitat 

▪ Reforçar l’orientació al servei i percebre aquest com a font d'aprenentatge.  

▪ Desenvolupar la capacitat de lideratge, inspirant i motivant a altres joves perquè valorin i millorin 
les habilitats comunicatives.   

▪ Identificar la millora de la comunicació oral dels nois i noies com una necessitat educativa i social 
sobre la qual poden actuar.  

▪ Planificar, desenvolupar i avaluar un projecte concret (Taller Comunica) com una col·laboració 
amb els centres educatius de secundària i les entitats socials.    

Objectius de Treball en equip i Treball individual 

▪ Reforçar el treball en equip, compartint informació, assumint les responsabilitats distribuïdes, 
col·laborant activament i respectant als companys del grup. 

▪ Desenvolupar l'autoconeixement i l'autoconfiança en els propis recursos, tant en la comunicació 
en públic com en la gestió i motivació de grups. 

▪ Exercitar l'esforç i el compromís personal en les tres etapes de l'assignatura: les classes de 
comunicació oral, les classes de preparació del taller i el desenvolupament del Taller Comunica. 
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4. Quins són els continguts? 

Sessió 1  

Entrevista amb els coordinadors  
Amb la intenció de conèixer millor les capacitats de cada estudiant i reforçar la seva motivació i 
compromís, la primera classe comença amb una entrevista grupal. 
 
Introducció a l'assignatura 
Com funciona aquesta assignatura: continguts, metodologia, horaris i criteris d'avaluació. 
 

Sessió 2 

Mòdul comunicació en públic: La bona comunicació i la forma de l'exposició 
1. El perfil del bon comunicador. 
2. Elements formals : mirada; somriure, gestos; ubicació espacial; pauses; paràsits; volum de 

veu; velocitat en parlar; vocalització i entonació. 
 

Sessió 3 

Mòdul comunicació en públic: El fons de l'exposició 
1. El públic i les condicions prèvies. 
2. L'objectiu i el missatge (La "Big Idea"). 
3. El desenvolupament del discurs: obertura, cos i tancament. 

 

Sessió 4 

Mòdul comunicació a públic: L'empatia i els nervis 
1. Elements que reforcen l'empatia: imatge, llenguatge, credibilitat. 
2. Els nervis: la por i la seguretat. 
3. Exercici de síntesi del mòdul. 
 

Sessió 5 

Prova de coneixements sobre comunicació en públic, basada en l'anàlisi d'una conferència. 
 
Introducció a l'aprenentatge servei 
1. Exemples pràctics de ApS a les universitats. 
2. Aclariment conceptual sobre ApS. 
 
Definició del Taller Comunica. 
1. Visionat dels vídeos dels tallers de l'any passat. 
2. Anàlisi de la necessitat social a atendre: millora de l'expressió oral.  
3. Anàlisi de punts forts i febles i plantejament dels aprenentatges personals. 
4. Constitució dels equips que atendran cada centre educatiu o entitat social. 
5. Entrevistes amb el professorat dels instituts i responsables de les entitats.   
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Sessió 6 

Mòdul de planificació (I)  
1. Visió global de la planificació i organització del Taller Comunica. 
2. Repàs continguts sobre la forma.  
3. Repertori d'exercicis i dinàmiques per a la primera sessió del taller.   
4. Treball en equip de preparació de la primera sessió. 

 

Sessió 7 

Mòdul de planificació (II)  
1. Repàs continguts sobre el fons. 
2. Repertori d'exercicis i dinàmiques per a la segona sessió del taller. 
3. Treball en equip de preparació de la segona sessió. 

 

Sessió 8 

Mòdul de planificació (III)  
1. Repàs continguts sobre empatia i nervis. 
2. Repertori d'exercicis i dinàmiques per a la tercera sessió del taller. 
3. Treball en equip de preparació de la tercera sessió. 
4. Gestió dels imprevistos i dels conflictes. El pla "B". 
5. Presentació de la reflexió individual sobre les lectures escollides. 

 

Sessions 9, 10 i 11 

Taller Comunica 
 

 

Sessió 12 

Avaluació final de l'assignatura 
1. Exposició oral del relat de cada taller i presentació dels vídeos. 
2. Presentació de la fitxa de planificació i desenvolupament del taller. 
3. Qüestionari d'autoavaluació.  
4. Valoració del treball en equip. 
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Metodologia hands on 

Aquest és un curs hands on: uneix la practicitat amb la reflexió personal, en tots aquests moments: 

1. Abans de començar l'assignatura 

▪ Entrevista grupal amb els coordinadors de l’assignatura  

2. Durant les classes i al llarg del curs:  

▪ Participació activa en els debats i les exposicions. 

▪ Exercicis individuals i grupals de comunicació en públic i de planificació del taller. 

▪ Prova de coneixements sobre comunicació en públic. 

▪ Entrevistes amb professorat del centre educatiu o responsables de les entitats socials on es durà 
a terme el taller.  

▪ Lectures sobre lideratge social.  

3. Durant els tallers i al final del curs:  

▪ Dinamització i seguiment del dia a dia del taller amb enregistrament en vídeo de l'experiència.   

▪ Completar la planificació i avaluació del taller. 

▪ Elaboració d'un vídeo sobre el taller realitzat. 
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5. Quin és el calendari de l’assignatura? 

 

N. SESSIÓ DIA I HORA LLOC 

1 
Entrevistes. 

Presentació assignatura. 
19/02/2016 

15:00h.-18:00h. 

ESADE 
Aula A07 

2 Mòdul Comunicació Públic 
26/02/2016 

15:00h.-18:00h. 

3 Mòdul Comunicació en Públic 
04/03/2016 

15:00h.-18:00h. 

4 Mòdul Comunicació en Públic 
11/03/2016 

15:00h.-18:00h. 

5 
Introducció a l'ApS  i visió del Taller 

Comunica 
18/03/2016 

15:00h.-18:00h. 

6 Mòdul de planificació. 
01/04/2016 

15:00h.-18:00h. 

7 Mòdul de planificació 
08/04/2016 

15:00h.-18:00h. 

8 Mòdul de planificació 
15/04/2016 

15:00h.-18:00h. 

9 Taller Comunica 
22/04/2016 

Horari del taller 
Taller Comunica a 
l’entitat educativa 

assignada 
10 Taller Comunica 

29/04/2016 
Horari del taller 

11 Taller Comunica 
06/05/2016 

Horari del taller 

12 Tancament assignatura 
12/05/2016 

15:30h.-18:30h. 
ESADE 

Aula A07 
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6. Avaluació 

A 

Comunicació en públic 

B 

Lideratge social - servei a la 
comunitat 

C 

Treball en equip i treball 
individual 

 

Bloc Eina % Bloc 

COMUNICACIÓ EN 1. Rúbrica Comunicació oral 
30% 

PÚBLIC 2. Prova coneixements comunicació 

LIDERATGE SOCIAL 

I 

SERVEI A LA COMUNITAT 

3. Qüestionari avaluació professorat institut 

40% 
4. Rúbrica Lideratge social i servei a la comunitat 

5. Vídeo - presentació experiència 

6. Reflexió individual sobre 2 lectures 

TREBALL EN EQUIP 

i 

al treball autònom 

7. Fitxa planificació del taller 

30% 
8. "Peer Evaluation" 

9. Rúbrica Treball en equip i Treball Individual 

10. Qüestionari autoavaluació individual 

Elements transversals 

 

11. Assistència: 1 sola falta d'assistència no justificada per 
força major implica el suspens de l'assignatura. 

12. Puntualitat: 2 o més faltes de puntualitat impliquen 
que la nota final del bloc "Treball en equip i Treball 
Individual" en cap cas superi el 6. 
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7. Què diuen els que ja han fet l’assignatura? 

Aquesta assignatura ha estat molt diferent de totes les altres. En posar en pràctica immediatament 
els coneixements apresos, crec que hem integrat més fàcilment els conceptes. L'aspecte que més 
m’ha agradat ha estat el d'ensenyar els meus coneixements a joves i sentir que el què hem après en 
aquesta assignatura és realment útil per a la societat. Aquesta experiència social amb els alumnes ha 
estat única i enriquidora. Ryane Elbar. 

L'assignatura ha estat més gratificant del que s'esperava, fins al punt que m'he donat d'alta en una 
plataforma per a professors de reforç d'alumnes per a millorar el seu rendiment: 'he descobert que 
m'agrada fer de professor!' Víctor Cabutí. 

Crec que l'empatia ja la tenia bastant desenvolupada i és on menys canvi he notat, però amb els 
nervis i la meva timidesa ha viscut una evolució increïble. Quan vaig començar l'assignatura feia molt 
temps que no parlava en públic però a la segona classe era com si aquest problema hagués 
desaparegut. Sandra Vélez 

Unes classes que arribaven a durar més de 4 hores se’m feien més curtes que moltes de les 
magistrals en què he estat i això pot ser que sigui per la meva fam de voler aprendre més però també 
és responsable la manera en què estaven pensades les sessions, sempre molt interactives. Que la 
nostra prova final sigui preparar i exposar un taller davant d'un grup d'estranys és una gran decisió. 
Amb els joves de la Fundació Marianao és impressionant quant vaig aprendre i, com els hi vaig dir als 
participants del taller, crec que vaig aprendre molt més jo mateix que ells mateixos. Christian Reial 

Sobre el mètode utilitzat en el marc de l'assignatura, en concret Aprenentatge-Servei, puc dir que és 
un mètode molt interessant i molt útil. L’ApS ajuda a aconseguir resultats en un període de temps 
molt reduït, ja que et posa plenament en situació quan la teva eina principal és l'habilitat de 
comunicació en públic. Aquest mètode ajuda posar en pràctica tot allò après a classe, en una situació 
real, fora de l'aula, el que a mi personalment em va ajudar a ser molt eficient. A més, el mètode 
també proporciona una gran motivació, que des del meu punt de vista té una gran importància. Olga 
Shirokova 

Al final de la primera sessió del taller, vaig sentir 
una gran satisfacció, que no era tant conseqüència 
de la major o menor qualitat del meu treball, sinó 
de la intensitat de l'experiència i de la constatació 
que el grup necessitava la nostra ajuda i que 
podíem aportar moltíssim. Tot això va suposar una 
gran motivació, vaig voler fer-ho bé i ajudar al 
màxim (...). No podia transmetre els conceptes clau 
de la mateixa manera que els havia après a ESADE 
sinó que havia de adaptar-los al públic i 
transformar-los. Charles Dolan 
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8. Web de l'assignatura 

Al web de l'assignatura trobaràs, entre altres coses: 

▪ Informació general sobre l'assignatura. 

▪ Tots els materials que utilitzem a classe: presentacions, pel·lícules, exercicis ... 

▪ Bibliografia, webs, articles i lectures diverses. 

▪ Informació sobre els instituts i entitats on fem els tallers. 

▪ Els vídeos i altres materials elaborats pels estudiants en edicions anteriors. 

▪ Informació complementària sobre aprenentatge-servei en altres universitats. 

 

www.apscomunicacioenpublic.wordpress.com 
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