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Improve your Communication Skills
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Departament d’Ensenyament
Escola Oficial d’Idiomes
de Badalona

Primer quadrimestre

THE ART OF PERSUASION (B2+/C1)
Professor: Sr. Òscar Ramírez Molina, docent i assessor autònom
Improve your Communication Skills: the Art of Persuasion és un curs de 30 hores, de setembre a febrer, que
té per objectiu millorar la nostra capacitat de persuasió en anglès. Quan una anglesa et diu ‘thank you’ és molt
probable que vulgui dir qualsevol cosa menys ‘thank you’. Aquesta aparent paradoxa és el punt de partida d’un
curs que ens ajudarà a ser més eficaços i més convincents a l'hora de transmetre els nostres missatges, tant de
forma oral com escrita. Millorarem el nostre anglès i la nostra confiança en nosaltres mateixos, fent un recorregut
per la retòrica d'Aristòtil, la psicologia moderna i els departaments comercials d'algunes empreses. L’estructura
del curs és similar a la del ‘Art of Influence’ però els materials emprats: vídeos de programes, de discursos,
presentacions, fragments de llibres i manuals, articles d’actualitat, etc., són totalment diferents.
Destinataris del curs:
El curs està adreçat a aquelles persones que tinguin un nivell avançat d’anglès, estiguin en possessió del nivell
B2 en llengua anglesa o del nivell C1. Les persones que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una
prova.
Durada: 30 hores (15 sessions de 2 hores)
Idioma en què s’imparteix el curs: anglès
Horari: dijous de 19:00 a 21:00 h
Lloc: aula 11
Data: del 29 de setembre al 2 de febrer (no hi haurà classe el 22 de desembre)
Preu: 199,80 €
Objectius del curs:
Objectius concrets de la "persuasió":
 Argumentar de forma lògica i convincent.
 Ser més efectius a l'hora de persuadir família i amics.
 Ser més efectius a l'hora de persuadir companys de feina, superiors, subordinats o clients.
 Ser més efectius en reunions, entrevistes, presentacions i ponències.
 Analitzar de forma crítica els discursos dels altres (mitjans de comunicació i personalitats del món
anglosaxó, o companys de classe).
 Planificar, dissenyar, estructurar i posar en pràctica (delivery) actes persuasius orals i escrits.
 Millorar la confiança en un mateix a l'hora de parlar en públic.
Objectius lingüístics:
 Millorar la fluïdesa oral i escrita.
 Millorar la pronúncia.
 Desenvolupar estratègies comunicatives de lectura, audició i parla.
 Augmentar la riquesa lèxica amb girs idiomàtics, phrasal verbs, collocations, etc.
 Fer presentacions i discursos en públic.
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Continguts:
Unitat 1: L'Art de la influència. De la Retòrica d’ Aristòtil (logos, ethos, pathos) als sis principis de Robert
Cialdini (Afinitat, Reciprocitat, Escassetat, Aprovació Social, Autoritat i Coherència).
Unitat 2: L'Art d'escriure i fer discursos. Disseny, estructura i redacció de contingut. Posada en escena.
Unitat 3: L'Art del storytelling. Tipus i importància de les històries. Com crear una història memorable i
com incorporar-la a la presentació.
Unitat 4: L'Art del listening. Anàlisi de discursos de famosos i dels companys de classe. Empatia amb el
nostre interlocutor/client i intel·ligència emocional.
Unitat 5: Fonètica i pronúncia.
Unitat 6: Llenguatge corporal i no verbal.
Avaluació:
Hi haurà una avaluació contínua i una prova d'avaluació final:
Participació activa a les sessions
Presentació del treball
Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu.
Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdit d'idiomes de lliure elecció.
Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
Atenció al públic i matrícula:
Del 5 al 27 de setembre o fins que s’acabin les places.
Matins de 10h a 13h i tardes de 16h a 18h30 (divendres tarda tancat).
Documentació
- 1 fotografia mida carnet pel nou alumnat
- DNI
- acreditació del nivell de llengua*
El pagament del curs i del material (si s’escau) es farà per Servicaixa amb l’imprès que es donarà en el
moment de la matrícula.
* La matrícula de les persones que hagin de fer l’entrevista no serà definitiva fins que el professor no hi doni el
vistiplau. En cas de no tenir el nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula.
L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
No es retornarà l’import de la matrícula, en cas de renúncia per part de l’alumne.
NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.
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