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DESCRIPCIÓ I OBJECTIU  
 
Es tracta d’un curs que, tot i tenir una part teòrica, és eminentment pràctic. El curs permet 
descobrir, a través d’experiències pràctiques, algunes pautes fonamentals per a una 
comunicació eficaç. 
L’objectiu és que els estudiants prenguin consciència del valor de la comunicació al món 
personal i laboral, explorant i reforçant les habilitats comunicatives i socials, necessàries per a 
dur amb èxit la tasca de recerca de feina, treball en equip, resolució de conflictes i altres 
situacions. 
 
DESTINATARIS 
 
Estudiants i nous titulats de la Universitat de Barcelona 
 
RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
 

Destinataris Crèdits Acadèmics 
Estudiants de grau  1 crèdit optatiu ECTS 

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE 
 

 
• Prendre consciència del calor i el poder de la comunicació 

• Explorar, conèixer i reforçar les habilitats comunicatives i socials necessàries per a una 
comunicació eficaç 

 

 

 

 
CURSOS DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

1R SEMESTRE 2020-2021 
 

CURSOS SUSCEPTIBLES DE  
RECONEIXEMENT ACADÈMIC  

 
 

COMUNICA’T DE MANERA EFICAÇ: LA CLAU 
DEL TEU ÈXIT 
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DOCÈNCIA 

CODI DIES DE DOCÈNCIA HORARI UBICACIÓ 
 
04-12021 

 
Del 9 al 13 de novembre de 

2020 

 
18:00-20:00 h 

 
CAMPUS VIRTUAL UB 

 
PROGRAMA 
 
 Què és la comunicació 
 El poder de la comunicació 
 El procés de la comunicació 
 Axiomes de la comunicació 
 Percepció i comunicació 
 La comunicació en un grup 
 La comunicació eficaç 

 
METODOLOGIA 
 
Metododologia eminentment experiencial, basada en la realització de dinàmiques, exercicis i 
treballs grupals i individuals que permetin als estudiants conèixer, explorar i posar en pràctica 
els continguts del programa 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 

 Assistir al 100% de les sessions de docència presencial.  
 Participar activament en totes les activitats proposades al llarg del taller.  
 Dur a terme un treball relacionat amb el contingut del curs (a l’iniciar la sessió 

s’explicaran les característiques) 
 
PROFESSORAT 

 
Sr. David Blanco Pardo 
Psicòleg i educador social. Formació com a expert en intervencions sistèmiques. Experiència 
professional de més de 25 anys en l’àmbit clínic i educatiu. Formador en treball en equip i 
comunicació en diferents contextos (hospitals, residències, instituts, etc.) Actualment, docent 
membre del departament d’orientació d’institut de secundària. 
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PREU 

GRATUÏT 

Les places d’aquests cursos són limitades. En cas de no poder assistir hauràs de comunicar-
ho amb una antelació mínima de 7 dies abans de començar el curs al correu electrònic 
sae.orientacio@ub.edu. 
Si no assisteixes a l’activitat i no has comunicat la baixa (excepte en casos excepcionals i 
degudament justificats) no podràs realitzar cap altre activitat gratuïta que ofereixi el Servei 
d’Atenció a l’Estudiant durant el segon semestre del curs 2020-2021. 

 
 
AVALUACIÓ 
 
Els alumnes que obtinguin la valoració d’Apte en el curs, obtindran un certificat 
d’aprofitament emès pel Servei d’Atenció a l’Estudiant de la UB, amb el qual podran sol·licitar 
el reconeixement acadèmic en el centre en què cursen els seus estudis. Aquests certificats 
s’envien per correu a l’adreça postal indicada en el moment de la inscripció. 

REVISIÓ DE QUALIFICACIONS 

Un cop publicat el llistat de qualificacions, l’alumne podrà presentar les al·legacions que estimi 
oportunes. Es publicarà una data de revisió de qualificació. Passat aquest termini no 
s’admetran revisions de qualificacions. 
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