
 
 
Comunicació Eficaç 

Objectius generals 
Curs destinat a l'aprenentatge de les estratègies de producció eficaç de textos orals i escrits 
de caràcter formal relacionats amb l'àmbit acadèmic, propis de l'entorn universitari. 

Programació 
Es tracta d'un curs virtual, guiat per un formador, que preveu només una sessió inicial de 
tres hores de presentació en què s'expliquen el sistema i l'entorn de treball i es valora el 
coneixement inicial dels aprenents, amb la finalitat d'afavorir un aprenentatge adaptatiu. La 
resta del treball es fa totalment en virtualitat dins del campus virtual de la UAB i d'acord 
amb les característiques d'aquest entorn, els plantejaments del curs i les indicacions del 
formador. Un dels eixos bàsics d'aquesta acció formativa és que ha de permetre aportar una 
formació útil i aplicable. Permet treballar set documents, però cada aprenent n'ha de 
treballar únicament dos. Els documents s'escullen lliurement i es comuniquen al formador 
en la sessió presencial inicial del curs d'acord amb els interessos personals de l'aprenent, en 
la línia d'aconseguir un aprenentatge màximament significatiu. Les tres primeres unitats, de 
caràcter general, són obligatòries per a tots els aprenents. La duració del curs és de sis 
setmanes a partir de la sessió presencial inicial. El temps que es preveu que l'aprenent ha de 
dedicar al curs és d'unes cinquanta hores. 

Continguts 
Pel que fa als objectius generals, els destinataris han de poder: 

• Reflexionar sobre la importància de la qualitat dels textos acadèmics orals i escrits. 
• Millorar les estratègies de producció eficaç de textos orals i escrits de caràcter 

formal relacionats amb l'àmbit acadèmic, propis de l'entorn universitari. 
• Reforçar el domini dels elements bàsics de la llengua pel que fa a la forma i la 

funció (morfosintaxi i lèxic), i utilitzar tots els elements que afecten l'estructuració 
lingüística per tal de redactar textos amb cohesió i coherència. 

• Saber aplicar adequadament els elements que configuren els registres i usar el model 
de llengua més apropiat als textos que s'han de produir. 

• Reconèixer les característiques pel que fa a l'estructura, la disposició, el tipus de 
fraseologia i les convencions gràfiques d'uns determinats textos acadèmics que es 
produeixen en l'àmbit de la pròpia especialitat per saber construir-los 
adequadament i correctament. 

Pel que fa als objectius específics, els destinataris han de poder: 

• Conèixer les característiques de la llengua referides a la comunicació oral. 
• Adquirir les tècniques i els recursos per a la millora de la comunicació oral en 

diverses situacions de comunicació. 
• Conèixer els principals tipus de textos orals que es produeixen en l'àmbit acadèmic 

universitari. 
• Conèixer les característiques de la llengua escrita, pel que fa a l'estructura, la 

disposició, la llegibilitat i les convencions gràfiques. 



• Reconèixer diferents tipus de text que es produeixen en l'àmbit general i en 
contextos acadèmics en particular. 

• Millorar les estratègies de producció eficaç de textos escrits per tal de redactar 
textos amb cohesió i coherència. 

• Conèixer les característiques bàsiques de cada tipus de document que es treballa. 

Documents que es poden treballar en aquest curs: 

• Abstract 
• Comentari de textç 
• Currículum 
• Examen 
• Ressenya 
• Presentació o exposició oral 
• Bibliografia, citacions, índexs 

Destinataris 
El curs s'adreça a persones que tenen un nivell de suficiència en llengua catalana, 
principalment estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (però no 
exclusivament), que volen adquirir unes estratègies que els permetin produir amb 
excel·lència els textos propis de l'àmbit acadèmic universitari. Preferentment, s'adreça a 
persones que han de produir algun dels textos que són objecte de treball. 

Avaluació 
El curs es basa en l'avaluació continuada. L'aprenent gestiona les activitats autoavaluatives i 
el formador avalua les que l'aprenent li envia per correu electrònic i les que es produeixen a 
l'espai de debat virtual. El curs preveu l'obtenció d'un certificat d'aprofitament on consti la 
qualificació obtinguda. Les condicions per a obtenir-lo són haver seguit el curs regularment 
i haver superat, globalment, les quatre unitats del curs. El Servei de Llengües expedeix 
aquest certificat. 
 
 


