
Presentació

La comunicació online ha vingut per quedar-se. Actualment mol tes 
reunions es realitzen online, i moltes presentacions també. I la comu-
nicació online té les seves peculiaritats què cal conèixer perquè sigui 
efectiva.

En el curs revisarem què sabem de la comunicació online, i donarem 
eines concretes per millorar-la, tant des del punt de vista de com es-
tructurar la comunicació, com des del punt de vista de la producció i 
la posada en escena.

La comunicació 
online
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Com comunicar a través de la pantalla: 

Principis bàsics de la comunicació online

- Com processa el nostre cervell la comunicació

- Pèrdua de pistes emocionals

- Perill d’interpretació

Recomanacions a tenir en compte

- Durada i interacció

- Formes d’expressió a través de la pantalla

- Reforç dels missatges emocionals i/o de feedback

Posada en escena virtual

- Preparant el setting (llum, fons, posició)

- Comportament davant de la pantalla

- Gest, mirada, veu i presència escènica.

Límits de la comunicació online

- Quan i en quina freqüència funciona

- Combinació online-presencial

- Què guanyem i perdem online

Sessió pràctica en la què analitzarem les intervencions aportades 
pels participants.



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 
directora 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.

Metodologia
El curs és eminentment pràctic. Els participants enviaran abans de 
l’inici del curs una presentació de 5 minuts gravada en Zoom (o 
similar), que revisarem en directe a l’aula. Donarem recomanacions 
específiques per a la comunicació online.

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

Durada 
5 hores

Horari
de 9.00 a 14.30 hores

Destinataris
El curs està adreçat a tot el personal de l’Administració Local catalana.

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que participin al 80% de 
les hores lectives del curs i realitzin satisfactòriament els exercicis proposats 
pels docents.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 22 de febrer 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


