
CURS

Desenvolupament  
i entrenament de  
les habilitats  
de comunicació en públic
26 i 27 de juny de 2019
Barcelona

Presentació

¿Quina diferència hi ha entre parlar i comunicar? ¿Per què algunes 
persones influeixen i d’altres no? ¿Quines són les claus de la persu-
asió?

Per transmetre una idea a la gent, l’habilitat de comunicació és cru-
cial. I comunicar bé és quelcom que tots podem fer si ho entrenem. 
Implica no només l’habilitat de mostrar seguretat en escena, sinó 
també l’habilitat de construir un missatge sòlid i de trobar recursos 
d’impacte que el facin memorable.

Al curs explorarem les claus d’una bona comunicació en l’àmbit pú-
blic, i practicarem amb diferents exercicis l’art de comunicar amb 
eficàcia. 
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Les 5 claus de la comunicació en l’àmbit públic: 
 
1. Construcció d’un missatge clar i entenedor
Com estructurar el missatge i com concretar un missatge central
 
2. Recursos de memorabilitat
Com fer que el nostre missatge resulti impactant i es recordi
 
3. Ús del llenguatge adequat a l’audiència
Com arribar a diferents destinataris 
Com utilitzar els recursos visuals 

4. Claus d’una bona posada en escena
Veu, gest, moviment escènic, contacte visual

5. Fer el missatge persuasiu
Inicis, finals, proposta d’acció 

 



Metodologia
Curs eminentment pràctic, amb continus exercicis que realitzaran els 
alumnes en l’àmbit de les seves responsabilitats. A cada participant se li 
donaran directrius d’entrenament per la seva evolució.

Docents 
Ferran Ramon-Cortés Montaner. Director de l’Institut 5 Fars
Robert Gobern i Simó. Director escènic i actor. Ex-membre de Comediants

Durada 
10 hores

Horari 
De 9.00 a 14.30 hores

Lloc de realització 
idEC (Institut d’Educació Contínua)
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134
Barcelona

Destinataris 
Responsables polítics, directius i personal amb responsabilitat en les àrees 
de comunicació, informació i atenció als ciutadans i participació ciutadana i, 
en general, qualsevol membre de l’organització municipal amb vocació de 
comunicar correctament.

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin l’assistència 
a un 80% de les hores lectives del curs i realitzin adequadament els exercicis 
proposats acreditant l’assoliment dels coneixements bàsics del curs. 

Inscripcions  
El termini d’inscripció finalitza el dia 19 de juny de 2019. La inscripció és 
gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions 
es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació 
del màxim nombre d’ajuntaments possible), i l’ordre de recepció de les 
sol·licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari 
que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:


