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1. Identificació del curs 
Nom: Presentació efectives per a resultats d’investigació  
Hores: 8 hores presencials (acreditables per 25 hores amb avaluació superada) 
Dates d’impartició:  27 i 30 de març de 2017 
Idiomes d’impartició : Castellà 
Places ofertades:  20 modalitat presencial 
 
Professorat: 

Jordi Adell (Centre d’Educació i Noves Tecnologies) 
 
2. Motivació 
Adquirir nocions teòriques i pràctiques sobre la comunicació pública de resultats d’investigació amb suport 
multimèdia: presentacions (defensa de la tesis, comunicacions a congressos, conferències, classes, etc.). 
Desenvolupar la capacitat per a comunicar eficaçment idees amb suport tecnològic multimèdia. No es tracta 
d’un curs sobre eines com PowerPoint i semblants: el seu domini és suposa. 
 
3. Requisits 
Estar matriculat en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I a l’ampara del RD99/2011 
 
 
4. Competències i destreses personals 
Es preveu que l’alumnat assoleixi una sèrie de competències transversals relacionades amb la comunicació, 
difusió i divulgació de l’activitat científica. Amb caràcter general: 

• Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmic i científica i amb la societat en general quant 
als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d’ús habitual en la seua comunitat científica 
internacional. 

• Capacitat per fomentar, en contextes acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, social, 
artístic o cultural dins d’una societat bassada en el coneixement. 

Amb caràcter particular: 
• Posar en valor la importància de la comunicació de l’activitat científical. 
• Proporcionar directrius per millorar la presentació de l’activitat científica. 
• Proporcionar recursos i referències d’edició i utilització de material protegit amb llicència Creative 

Commons.  
D’aquesta manera, amb aquest curs es pretenen desenvolupar les següents capacitats i destreses personals 
entre l’alumnat de doctorat: 

• Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari. 
• La crítica i defensa intel· lectual de solucions. 
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5. Continguts 
 

1a. sessió (4 hores) 

1. Les presentacions: definició i tipus. 

2. Idees bàsiques (i errors comuns) sobre presentacions. 

3. Com fer una presentació memorable i eficaç. 

    3.1. Preparació. 

    3.2. Disseny 

    3.3. Exposició 

4. El secret de les presentacions memorables. 

 

Pràctiques (activitat no presencial): Transformar cinc diapositives d'una presentació 

anterior pròpia 

 

2a sessió (4 hores) 

Presentació davant el grup i anàlisi, comentaris, suggeriments, etc. per part dels participants. 
 

 
6. Metodologia docent 
Es disposarà d’un curs a la plataforma “Aula Virtual”  de la Universitat Jaume I per al seguiment de 
l’assignatura i com a eina de comunicació amb l’alumnat (https://aulavirtual.uji.es/). 
Es recomana la realització del curs en la modalitat presencial (mínim d’assistència obligatòria 80%). No 
obstant això, i donat el reduït nombre de places ofertades en aquesta modalitat, es podrà seguir els seus 
continguts de manera autònoma (modalitat a distància) mitjançant els materials disponibles a l’Aula Virtual. 
 
 
7. Avaluació 
Per a tot l’alumnat (presencial i a distància), l’avaluació es realitzarà a partir d’una prova consistent en 
l’elaboració de una breu presentació d’un tema d’investigació. Aquest prova es gestionarà amb la 
plataforma “Aula Virtual”.  
 
 
8. Horari i aules 
 
DILLUNS 27 DE MARÇ DE 15:00 A 19:00 
DIJOUS 30 DE MARÇ DE 15:00 A 19:00  
 
AULA FF0104AA DE L’EDIFICI DE L’ESCOLA DE DOCTORAT, CONSELL SOCIAL I POSTGRAU.  
 
 
9. Materials 
AULA VIRTUAL  


