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COMUNICACIÓ PER A DOCENTS: ELS TRES 
CANALS DE L’APRENENTATGE 

S'ha sol·licitat el reconeixement d’hores de formació permanent del professorat no 

universitari 

Objectius 

 Definir el pes de la comunicació en la transmissió de coneixements 

 Estudiar el factor humà. La comunicació és orgànica 

 Estudiar les tècniques d'expressió. La credibilitat 

 Revisar el plantejament docent: fons, forma i gestió personal de la situació 

 

Programa 

Mòdul 1. El missatge sóc jo 

El factor humà. On tenim el carisma? El llenguatge corporal. Construir la nostra identitat 

pública. L'audiència serà nostra, si ens la guanyem 

Mòdul 2. L'art de fer percebre...o no 

Nosaltres i les altres realitats. Estils de comunicació. El grup, el context, la relació. La 

participació ben orquestrada 

Mòdul 3. El professor i l'alumne  

Parlar no és comunicar. La ineficàcia comunicativa i les seves conseqüències. La 

presumpció de interès i de comprensió per part de l'altre 

Mòdul 4. Exposicions públiques (formatives)  

Avantatges, barreres i obstacles en les exposicions. El discurs i el seu mètode..  Els 

perills de la comunicació light 

Mòdul 5. El factor comunicació en formació  

Com preparem les nostres classes? La creativitat, un passaport per a la motivació 

mútua. Sorpresa i modernitat, eines per “captivar” i millorar l'aprenentatge  
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Professorat 
Mila Melero. Llicenciada en Ciències de la Informació per la UAB, periodista, amb 25 

anys d'experiència professional en premsa, ràdio i televisió – pública i privada- 

desenvolupats entre Barcelona, Madrid i Palma. Paral·lelament i durant més de 10 anys 

s'ha dedicat també a la docència. En cursos de formació professional dins l'àmbit 

audiovisual, en ponències relacionades amb el món de la comunicació i durant set anys, 

en tallers d'expressió a la Universitat Pompeu Fabra 

Especialista en comunicació pública: oratòria i presentacions creatives 

Durada: 18 hores 

Dates de realització: els dies 10,17,24 i 31 de maig de 2014 

Horari: de 10 a 14’30 hores 

LLoc de realització de les activitats: 

Edifici Sa Riera. Carrer Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma 07122 

Professorat al qui va dirigida l’activitat 

Professorat de Primària i Secundària 

Nombre de places: 18 places 

Cost de la matrícula: 110€ 

Metodologia de l’activitat: 

Teòric / Pràctica i molt participativa 

Presa de fotografies i enregistrament en vídeo 

Visionat i anàlisi conjunta dels exercicis pràctics 

Criteris de selecció: Per rigorós ordre d’inscripció 

 

 


