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PRESENTACIONS I REUNIONS VIRTUALS 10. 
Formació online

Som molts els que en aquests dies hem canviat absolutament la nostra manera de comunicar-
nos. Importants converses i reunions de negocis se succeeixen, ara més que mai, online. Els 
mestres i els professors també fan classes a distància. Fins i tot la família es reuneix virtualment 
aquests dies.

Cert, la comunicació online ja existia i molts la utilitzàvem; però ara ha irromput a l’escenari 
per la crisi del covid-19 i els experts ens diuen que aquest tipus de comunicació  transformarà 
les  nostres feines i que ha vingut per quedar-se. 

Tenim un nou repte: aprendre a comunicar-nos  virtualment millor i més efectivament.

Què aprendràs?

• Recursos per fer les teves presentacions i 
reunions online més atractives i productives.
• A gestionar els  “GAPS” de les 
presentacions i reunions online: delays, ecos 
i  converses solapades.
• A planificar i a estructurar  les teves 
reunions/presentacions online.
• A escollir els recursos online que més 
s’adaptin a les teves necessitats i objectius.
• Dominaràs el rol de facilitador (líder) de 
les teves presentacions i reunions virtuals.                                                                                                                         
• A definir un acord inicial pel bon 
funcionament de les teves reunions i 
presentacions virtuals.

• Recursos per generar connexió entre els 
participants.
• A crear i moderar el debat activament  
fent servir les eines que ofereixen les sales 
de reunions virtuals.
• Dominaràs els teus propis recursos 
expressius per generar més connexió online.
• Aprendràs la importància de fer un bon 
tancament i generar un document  de 
retorn. 
• A crear un pla d’acció de millora de les 
teves presentacions i reunions online.
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DESCRIPCIÓ DEL CURS
No tenir l’equip o les persones al davant amb  les que ens 
volem comunicar  en directe suposa un repte pel qual cal 
que ens preparem si no   volem que hi hagi malentesos, que 
les nostres comunicacions siguin innòcues i que els nostres 
interlocutors s’avorreixin i desconnectin completament. Per 
aquest motiu, les reunions i presentacions online necessi-
ten d’unes noves habilitats de gestió i planificació així com 
de nous recursos per generar “engagement” i preservar la 
comunicació malgrat els buits, els errors de qualitat d’imat-
ge i/o àudio o les paràlisis per manca de connexió. 

Quan una persona realitza una reunió o presentació virtual 
ha d’assegurar-se que tindrà l’impacte desitjat. En aquest 
curs de caràcter pràctic donarem eines i recursos perquè 
les vostres presentacions i reunions online  siguin producti-
ves , dinàmiques i creïn “engagement”.   

METODOLOGÍA
La formació serà essencialment pràctica i participativa. Des 
de les primeres sessions els participants faran pràctiques 
de presentacions i reunions virtuals i rebran feedback de la 
professora i dels alumnes. Es faran pràctiques gravades de 
les reunions i presentacions virtuals  i al final de la formació 
cada alumne farà una pràctica real en la seva pròpia em-
presa i organització que serà supervisada per la professora. 
Tots els alumnes sortiran de la formació amb una gravació 
de la seva primera pràctica de presentació i reunió virtual i 
de la última pràctica, on es podrà  veure de manera evident 
l’evolució i l’aprenentatge de cada participant.
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CONTINGUT DEL CURS

1) Planificació.
• Definir objectius

• Agenda pre-work

• Acord inicial (Guidelines)

• Declaració d’expectatives

• Estructura i temps   

• Assignació de rols

2) Interacció
• Eines interactives i recursos visuals

• Els “Ice Breakings” online

• Espais virtuals de relació “Water Cooler” 

• El rol del moderador

• El rol de les preguntes 

• El protagonisme del llenguatge

• Les presentacions inicials

3) Gestionar “gaps”
• Els silencis inicials

• Personalitzar les intervencions

• Signes de delay i ecco

• Gestionar l’estrès

• Online: un nou tempo   

• El focus i el fons

• La càmera

• Els interlocutors

• Els suports visuals

4) Recursos expressius
• Un nou paradigma virtual

• Dicció i vocalització

• Crear el ritme d’ “speech”

• La veu emocional

• La veu descriptiva

• La veu modulada

• La posició

• L’ expressió facial

5) Seguiment i feedback
• El document de retorn

• Seguiments dels compromisos i datelines

• El document participatiu 

• Enquesta de feedback

• Fitxa de valoració de les presentacions i 

reunions

• Gravacions virtuals.
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Barcelona, 1974. Llicenciada en art dramàtic a l’Institut del 
Teatre de Barcelona. Certificada en coaching executiu per 
l’Escola Europea de Coaching i coach sistèmic per l’Institut 
Gestalt.

Com a actriu treballa en diferents sèries de televisió com 
Pelotas (TVE), Hospital Central (Tele5), El cor de la ciutat 
(TV3), Porca Misèria (TV3) i Majoria absoluta (TV3). L’última 
experiència televisiva és com a reportera al programa 
Connexió Barcelona de Barcelona Televisió (2009-2015). Ha 
format part de la companyia de teatre La Cubana. 

El 2015 va crear la seva pròpia empresa Parlar en públic 
des d’on ofereix formacions per empreses i organitzacions 
( ha treballat per la Universitat de Barcelona, Universitat de 
Girona, Vueling i Google entre d’altres) i des d’on també 
imparteix cursos en grup i sessions de coaching individuals: 
Actualment també col·labora amb la Escola Europea de 
Coaching (ECC)

Experta en comunicació en públic


