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OBJECTIUS 

Objectiu general: aprendre tècniques i recursos bàsics per a millorar l’expressió oral i 

escrita. 

Objectius específics: 

− Reconéixer i analitzar distints models de discurs  

− Valorar la importància d’utilitzar adequadament el llenguatge i diverses tècniques 

de creació, adaptació i revisió del discurs oral i escrit 

− Conéixer i ser capaç d’aplicar tècniques per a generar idees 

− Estructurar correctament les idees en textos orals i escrits 

− Ser capaç de crear discursos coherents i adequats al context 

− Conéixer els recursos estilístics principals per a la construcció del discurs 

− Conéixer i aplicar els principals criteris ortotipogràfics que regeixen el discurs 

escrit 

− Conéixer els recursos de suport per al discurs oral 

− Valorar la importància de revisar el discurs escrit 

− Valorar la importància d’assajar el discurs oral 

 

CONTINGUTS 

1. Som el que comuniquem 

Els límits del llenguatge 

Ser un bon comunicador 

2. I jo, què dic?  

Material bàsic per a començar 

Models previs 

La generació de les idees 

 

 

 



 

3. Però, com m’organitze? 

La claredat 

L’estructuració 

Paràgrafs i frases. La puntuació 

Com triar les paraules 

4. A qui m’adrece? 

Els graus de formalitat 

L’adaptació del discurs 

5. Amb estil propi... 

La personalització del discurs 

Els recursos retòrics 

6. ...de vint-i-un botó 

Presentació formal d’un escrit (convencions) 

La comunicació no verbal 

Recursos (suport visual, etc.) 

7. I com sé que està bé? 

La revisió del discurs escrit 

L’assaig del discurs oral 

 

METODOLOGIA 

El taller serà fonamentalment pràctic. Durant les sessions es realitzaran activitats 

centrades a analitzar models, aplicar tècniques i preparar, crear i revisar discursos tant 

orals com escrits, així com a debatre, valorar i ajudar a millorar les propostes dels 

companys. Es compartirà material de suport divers per a cadascun dels continguts 

treballats. 

 

ADREÇAT A 

El taller s’adreça a estudiants universitaris, principalment, del Grau de Mestre que 

vulguen millorar o aprofundir en les tècniques per a la construcció del discurs oral i 

escrit i, en general, millorar l’expressió.  

 

AVALUACIÓ 

Assistència mínima del 80% del total de les hores. 

Al llarg de les sessions es realitzaran activitats pràctiques d’aplicació de les tècniques 

estudiades. Es qualificarà com a Apte o No apte. 



 

 

 
 

PERIODITZACIÓ 
 

-  Del 19 de febrer al 26 de març de 2018  
-  Dilluns i dijous de 16:00 a 18:00h 
- 10 sessions 
- 20 hores – 2 Crèdits 
- 20 hores ICE 
 

 
 

• Febrer: 19, 22 i 26 

• Març: 1, 5, 8, 12, 15, 22 i 26 

 

       Lloc:  Facultat d'Educació 
                 Aula ED/1-23: 19, 26 de febrer i 5 de març 

    Aula ED/2-28:  Resta de dies 
 

 
 
 

NOTA 
 

PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE: 
 

*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D’HORES DEL CURS                          

*ESTAR AL CORRENT AMB EL PAGAMENT DEL CURS                                                      

*SUPERAR LA PROVA D’AVALUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR                                                 

*FER L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS 

 


