
CURS EN LÍNIA
Dies 12, 13 i 15 de juliol de 2021

PRESENTACIONS EFICACES I HABILITATS COMUNICATIVES ORALS

Parlar en públic per presentar un projecte, una idea o un punt de vista és un repte per a moltes persones. Per què el fet d’enfrontar-nos a 
un públic ens genera tantes emocions? En aquest curs us donarem eines pràctiques per portar a terme presentacions eficaces i millorar les 
vostres habilitats comunicatives orals. Els dos primers dies presentarem exemples i donarem guies sobre com millorar la vostra comunicació 
oral. La metodologia de treball serà activa, amb petits exercicis i una breu presentació individual que es realitzarà l’últim dia del curs, en què 
us donarem feedback i posarem en pràctica el treball realitzat.
Els objectius del curs són: a) portar a terme la presentació oral d’un projecte amb claredat i seguretat; b) saber gestionar i conèixer el poder 
del llenguatge no verbal; c) conèixer les claus per a una comunicació eficaç; d) poder realitzar una presentació que tingui un impacte positiu 
en el públic, i e) passar de la por a parlar en públic a gaudir de l’experiència.
Aquest curs s’adreça a totes aquelles persones que hagin de presentar un projecte davant d’un públic, ja sigui dins de l’àmbit educatiu o pro-
fessional, i vulguin millorar la seva comunicació oral per expressar-se amb claredat, mostrar seguretat i exercir un impacte positiu en els qui 
els escolten.

Llengües d’impartició: Català 

Coordinació: Eulàlia Borràs Riba (Departament d’Anglès i Lingüística de la UdL)

Equip docent: Eulàlia Borràs Riba (UdL) i Xènia Castelltort Pedragosa (actriu i formadora en oratòria)

Durada:  12 hores 

Preu: 33,20 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL i socis de la Jove Cambra Internacional d’Igualada / 54,00 € la resta

MODALITAT
Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida. El curs se seguirà de manera sincrònica.

METODOLOGIA
Els estudiants es connectaran amb l’eina de videoconferència. Per la naturalesa del curs, és imprescindible disposar de càmera i micròfon per 
poder participar en les activitats programades, que tindran un caràcter interactiu. 
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Patrocinen:



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat

Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat 

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA  
Dilluns 12
 Eulàlia Borràs i Xènia Castelltort
09.00-11.00 h  Presentació del curs i introducció a la comunicació oral.
11.30-13.30 h Claus per una comunicació efectiva
 Conèixer i influenciar el nostre públic.
 
Dimarts 13
 Xènia Castelltort
09.00-11.00 h  La importància de la veu.
 El llenguatge no verbal.
11.30-13.30 h L’estructura d’una bona presentació.
 La comunicació efectiva online.

Dijous 15
 Eulàlia Borràs i Xènia Castelltort
09.00-11.00 h  Presentacions dels assistents i feedback.
11.30-13.30 h Què hem après? Conclusions. 


