
Presentació

En l’àmbit de l’administració pública local, els tècnics han de presentar 
sovint projectes tant als responsables polítics com a la ciutadania.

Una bona presentació farà que el projecte s’entengui, engresqui, i tin-
gui moltes probabilitats de ser aprovat o acceptat. Al mateix temps, 
una mala presentació por fer que no prosperi un projecte tècnicament 
molt vàlid.

El curs vol entrenar els participants en la presentació de projectes, do-
nant les eines perquè persuadeixin i impactin al públic al que s’adrecen. 
Es tracta d’un curs eminentment pràctic en el que cada participant farà 
una presentació real d’un projecte.

Presentacions 
persuasives
18 i 20 de gener de 2023

CURS PRESENCIAL
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SESSIÓ 1: COM FER UNA BONA PRESENTACIÓ 
Els participants realitzaran una presentació (5 minuts de durada) que 
portaran prèviament preparada. Una part de la presentació serà gravada 
per comentar en el segon dia de curs.

Rebran feedback en quant a:

- Missatge: Hi ha un missatge únic i clar? És un missatge valuós per
a l’audiència triada? És fàcilment identificable en el context de la
presentació?

- Estructura de la presentació: Hi ha el nivell d’ informació adequat? Estem
evitant el “parany del coneixement”? Hi ha una bona seqüència narrativa?

- Elements d’impacte: Com ens guanyem l’atenció de l’audiència? Què fa la
presentació memorable? Els elements d’impacte contribueixen al missatge?

- Llenguatge i adaptació a cada audiència: Estem utilitzant el llenguatge
adequat? Evitem el llenguatge tècnic? Combinem adequadament titulars,
dades, exemples i elements visuals?

SESSIÓ 2: POSADA EN ESCENA 
Analitzarem els vídeos enregistrats a la primera sessió per poder donar 
feedback de:

-Veu: Estem comunicant en mode “comunicació en públic”?  La velocitat és
adequada? Hi ha una bona modulació?

-Gesticulació: Treballen les mans comunicativament? El gest és icònic o
rítmic?. El moviment de les mans suma al missatge?

-Contacte visual: Estem en contacte amb la nostra audiència? Hi ha un
contacte visual que comuniqui? Hi ha una bona distribució de la mirada per
tota l’audiència?

-Presencia escènica: Expressa seguretat? El moviment escènic té sentit o
ens distreu? Hi ha hagut “presa de possessió” de l’espai escènic?

Per a cada participant realitzarem exercicis de revisió per corregir i millorar 
la posada en escena segons les necessitats específiques de cada un d’ells



Docents
Ferran Ramon-Cortes i Montaner. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-
presarials 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.

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

Durada 
10 hores

Horari
de 9.00 a 14.30 hores, amb 30 minuts de pausa per sessió.

Destinataris
Tècnics que presenten projectes i propostes a diferents actors polítics 
i institucions. 

Certificat
Es lliurarà un certificat d'assistència a les persones que acreditin la 
participació al 80% de les hores lectives de les dues sessions, i 
d'aprofitament si, a més, superen el curs.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 11 de gener de 2023. 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




