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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
DESCRIPCIÓ 
Aquesta assignatura pretén ajudar els estudiants de titulacions científiques i tècniques a millorar 
les seves habilitats en la comunicació científica des d'una perspectiva lingüística i comunicativa, 
posant l'èmfasi en l'estudi de casos reals i en les pràctiques de redacció i de presentació de 
textos orals.  
 
OBJECTIUS GENERALS 
Adquirir les tècniques bàsiques d'organització, redacció i presentació de textos escrits i orals per 
assegurar l'eficiència de la comunicació científica com a últim pas de la recerca científica i com a 
part essencial de la professió investigadora. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Assimilar la comunicació científica com a part fonamental de la recerca científica 
 Entendre la funció comunicativa i el destinatari dels principals gèneres científics 

(article, resum, presentació) 
 ització i les estratègies comunicatives que asseguren Dominar les normes d'organ

l'eficiència dels textos escrits i orals 
 Millorar la qualitat i l'efectivitat comunicativa de les tècniques de redacció i de 

presentació de textos escrits i orals 
 Assimilar les normes ètiques bàsiques de la comunicació científica 
 iliars de les presentacions orals (programari de Fer un ús eficient de les eines aux

presentació visual) 
 

ESBÓS DEL TEMARI 
1. Aspectes generals 

1.1. El text científic com a última etapa de la recerca 
1.2. Les eines auxiliars de la comunicació científica: recursos bibliogràfics 
1.3. L’ètica de la comunicació científica 

2. La presentació oral 
2.1. Objectiu 
2.2. Estructura 
2.3. Eines auxiliars 

3. Tècniq ió de textos orals ues de presentac

3.1. Especificitats de la comunicació oral 
 atenció i concentració 
 contacte interpersonal 
 barreres a la comunicació 

3.2. l ció  La p anificació de la presenta
 selecció del contingut 
 organització del contingut 
 planificació temporal: control del temps, moments clau 
 necessitats auxiliars 

3.3. niques d'expressió oral Tèc
 la veu: projecció, velocitat d'elocució, entonació, pauses, èmfasi 
 contacte visual amb l'auditori 
 postura i gestos 

3.4. Mitjans auxiliars: l'ús de programari de presentació visual 
 adequació i subordinació al discurs oral 
 selecció del contingut 
 llegibilitat i efectivitat 

 

http://158.109.134.212/filologia/profs.asp?Klomp=33


 
TUTORIES INTEGRADES  
Les tutories e a n casos especials a l'aula. S'hi tractaran aspectes s far n de manera virtual i e
pràctics d'organ ió de continguts i de millora de tècniques d'expressió. itzac
 

BIBLIOGRAFIA ESSENCIAL  

− Beebe, S. A. & Beebe, S. J. (2003). Public Speaking: An Audience-Centered Approach, 5/e. 
− Boston: Allyn & Bacon. Reinhart, S. (2002) Giving Academic Presentations. Ann Arbor: The 

University of Michigan Press. 
 

FORMA D'AVALUACIÓ  
Atès el caràcter pràctic de l'assignatura, es combinaran les breus introduccions teòriques per 
part del professor amb exercicis a classe, el lliurament de pràctiques escrites i una o dues 
presentacions orals per part dels alumnes. 
 

 

 

 


