
Presentació

El curs proposat vol donar eines a tots els col·lectius als que va adre-
çat per comunicar-se de forma solvent en totes les condicions (inter-
venció pautada, intervenció als mitjans, intervenció interna, presencial 
i online).

Es tracta d’un curs eminentment pràctic, amb exercicis de comunica-
ció a cada sessió. Cada participant practicarà els diferents formats de 
comunicació i rebrà feedback personal. 

CURS PRESENCIAL

Parlar o comunicar?
25 i 27 d’abril i 2 i 4 de maig de 2022
Barcelona
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SESSIÓ 1 
Els 5 principis bàsics de la comunicació efectiva: 
Un missatge únic. 
Una font d’impacte. 
Un llenguatge compartit. 
Una escenificació convincent. 
Claus de la persuasió. 
 
SESSIÓ 2 
Elements claus de la posada en escena: 
Veu: velocitat, ritme i modulació. 
Gest icònic i rítmic. Moviment de les mans. 
Contacte visual. 
Presencia escènica. 
 
SESSIÓ 3 
El debat i les declaracions: 
Principis bàsics del debat. 
Com organitzar la informació. 
Com transmetre titulars efectius. 
Com comunicar amb el llenguatge no verbal. 
Estructura d’una declaració eficient. 
Posada en escena de les declaracions. 
 
SESSIÓ 4 
Com comunicar a través de la pantalla 
Principis bàsics de la comunicació online. 
Recomanacions a tenir en compte. 
Posada en escena virtual. 
Límits de la comunicació online.



Lloc de celebració
UPF-BSM (Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra)
Carrer Balmes, 134. Barcelona

Durada 
20 hores

Horari
De 9.00 a 14.30 hores

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.
.
Docents 
Ferran Ramon-Cortes i Montaner. Llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials i MBA per ESADE. Fundador i director de l’Institut 5 Fars, 
dedicat a la formació en habilitats de comunicació personal. Des de la 
seva creació el 2008 ha realitzat més de 1.500 tallers per a més de 30.000 
participants. És autor de diversos llibres sobre comunicació entre els 
quals destaca “L’Illa dels 5 Fars”. Col·labora habitualment en mitjans de 
comunicació com Catalunya Ràdio o TV3. 

Júlia Ruíz Soto. Llicenciada en Sociologia i dissenyadora gràfica. Sòcia 
col·laboradora de l’Institut 5 Fars des del 2018. Especialista en posada en 
escena i en la conceptualització i disseny de presentacions i intervencions. 
Realitza seminaris de formació en el context de l’Institut.

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que superin el curs.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 19 d’abril de 2022. 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:
Federació de Municipis de Catalunya


