
Proposta de Taller Comunica per als 
instituts de secundària 

Sinopsi 

Estudiants d’ESADE ajuden alumnes de secundària a preparar exposicions orals dels seus treballs 
acadèmics, treballs de recerca, o bé a preparar qualsevol altre projecte que portin a terme, com ara 
projectes de voluntariat o de compromís amb l'entorn. 

¿Per què fer-ho? 

La comunicació oral és clau en el desenvolupament de les persones. Per a l'alumnat de secundària, 
un suport específic, proporcionat per altres estudiants, pot resultar motivador i també pot repercutir 
positivament en la qualitat dels seus projectes. 

¿En què consisteix el taller? 

 Per als estudiants d'ESADE, el Taller Comunica és una pràctica d'aprenentatge servei dins de 
l'assignatura Entrenament al Lideratge Social. 

 És un taller d’expressió oral on els estudiants d’ESADE  transmeten a grups de joves  el que han 
aprés prèviament en un Mòdul de Comunicació en Públic. 

 L'edat mínima dels destinataris és de 15-16 anys i els estudiants d’ESADE s'organitzen en equips 5 
per atendre cada taller, que aconsellem no sobrepassi els 25 alumnes. Si és necessari o 
convenient, es pot dividir un grup-classe en dos tallers. 

 Cada taller dura 3 sessions de 2 hores cadascuna, i es portaria a terme en els centres educatius, a 
raó d'una sessió setmanal durant 3 setmanes consecutives. 

 Els tallers contenen explicacions, anàlisi de vídeos, exercicis, jocs i pràctiques individuals i 
grupals, i l'enregistrament d'un vídeo global de l'experiència a càrrec dels estudiants d'ESADE. 

¿Què enfortirien els alumnes dels centres educatius? 

 Interès i valoració de l’expressió oral i la comunicació en públic. 

 Capacitats comunicatives en general i expressió oral en particular, estructuració i mètode. 

 Habilitats socials i relacionals i actituds de respecte, paciència, constància. 

¿Quan es podria fer? 

La propera edició dels Tallers Comunica serà l'octubre del 2014, probablements divendres 3, 10 i 17. 

 

Més informació a: http://apscomunicacioenpublic.wordpress.com/taller-comunica/ 
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