
Projecte final 1
Atreveix-te a comunicar

L’Enric, estudiant d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, 
va fer un parell d’anys enrere un voluntariat al poblat de 
Tonga, a Zimbabwe, i li va impactar que, en l’actualitat, 
aquelles famílies no disposaven ni d’electricitat ni d’ai-
gua corrent. Des d’aleshores ha estat pensant en crear 
un projecte per realitzar una canalització i potabilització 
de les aigües a la zona. Aquest any, en acabar els estu-
dis, ha creat una startup (empresa emergent) que s’ano-
mena “Aigua neta per a Tonga” juntament amb la seva 
companya Maite, que té una lleu discapacitat auditiva. 
Han decidit buscar un business angel (inversor privat), 
tant en l’àmbit nacional com internacional, perquè els 
ajudi amb el finançament. Ells tenen els coneixements 
tècnics, però els cal algú que conegui bé el món de la co-
municació i l’atenció al client, i han decidit contractar-te 
a tu. Enhorabona, ja formes part d’aquest equip! 

1. Porta a terme una presentació on tinguis en 
compte les qüestions següents: 

 a) Explica quins són els diferents tipus de com-
portaments que existeixen quan ens comuni-
quem. Fes referència a quines són les caracte-
rístiques de cada un i quines són les conductes 
verbals i gestuals que s’adopten. Com a conclu-
sió, fes referència a la importància de comu-
nicar-se de manera assertiva. Proposa fer un 
roleplay amb els tres tipus de comportaments 
perquè comprovin les diferències i l’eficàcia de 
la comunicació assertiva.

 b) Fes referència a quines són les tres habilitats 
bàsiques que ha de tenir un bon comunicador. 
Dona uns quants consells per posar aquestes 
habilitats en pràctica.

?

2. Quines barreres es pot trobar l’equip d’“Aigua 
neta per a Tonga” quan presenti el projecte al 
business angel? Com eliminaries les possibles ba-
rreres?

?

Objectiu: que l’equip es comuniqui de 
manera correcta  
Per tal que un projecte tiri endavant, és imprescindible 
que l’equip tingui una comunicació correcta. Has de-
tectat que en alguna ocasió l’Enric i la Maite no tenen 
la capacitat per transmetre les seves idees de forma 
assertiva i això entorpeix els vostres plans. La millor 
manera de resoldre el problema és deixar unes pautes 
clares des del principi. Per això, decideixes tenir una 
reunió amb tot l’equip.

Elimineu barreres  
Per tal que hi hagi una bona comunicació, és important 
eliminar tot tipus de barreres. 

3. Realitza un organigrama lineal tenint en compte 
que l’Enric serà el director general, la Maite, la 
directora d’aprovisionament i tu t’encarregues 
del departament de comunicació i atenció a 
client.

4. Fes un quadre en què expliquis quins són els 
quatre tipus de flauxos de comunicació més fre-
qüents i quin o quins heu decidit implantar a la 
startup.

5. Quines activitats relacionades amb la comunica-
ció informal a l’empresa proposaries per gene-
rar millor ambient?

?

Organitzeu-vos   
Us haureu de presentar al business angel com a equip 
de treball organitzat. Per a això: 



6. Realitza una presentació on tinguis en compte les 
qüestions següents:

 a) Exposa en un gràfic quins són els elements que 
intervenen en la comunicació oral presencial.

 b) Fes una infografia on donis pautes per fer una 
presentació eficaç.

7. Quins consells donaries als teus companys per a 
quan hagueu de fer la presentació davant el business 
angel?

8. Quin tipus de vestimenta recomanaries que portes-
sin per a les reunions amb els possibles inversors?

?

Compte, la vostra expressió corporal us delata   
S’acosta el moment de realitzar la presentació. L’equip ha de practicar la comunicació oral.

 9.		Fes una guia que reculli el protocol de la recepció 
de les visites.  

10.  Recorda als teus companys quina és la manera co-
rrecta de donar la mà.

?

Sigueu bons amfitrions 
Encara no teniu planejada cap reunió; tot i això, tu prefereixes deixar clars quins són els passos que han de se-
guir-se en la recepció de les visites.

11.  Quin seria el material necessari per realitzar una 
videotrucada? I per a una videoconferència?

12.  Quines són les barreres que us podeu trobar en 
realitzar aquest tipus de reunions?

13.  Quines són les recomanacions que els donaries 
per a quan hagin de fer una trucada telefònica o 
una videoconferència?

14.  Després de comprovar els teus grans dots comu-
nicatius, l’Enric i la Maite t’han demanat que els fa-
cis una esquema de com hauria de ser l’estructura 
que ha de tenir la trucada telefònica. Perquè sigui 
més visual, pots realitzar un SmartArt o una info-
grafia.

15.  Recorda’ls, amb una nota perquè puguin deixar-la 
a prop del telèfon, quines són les regles de cor-
tesia en les comunicacions telefòniques.

?

Comencen les reunions a la xarxa 
Ja heu aconseguit contactar amb diversos possibles inversors; la majoria d’ells estan fora de la vostra localitat. Per 
això, us heu plantejat fer unes entrevistes prèvies mitjançant videotrucades i videoconferències.

16.  Realitza una llista de comprovació, o check list, per 
tal que els teus companys puguin fer un correcte 
tractament de les trucades rebudes.

17.  Fes un petit recordatori de com i quan s’ha d’utilit-
zar el lletreig de paraules en una conversa telefò-
nica.

   Un parell d’inversors estan disposats a tenir una 
reunió amb vosaltres.

   En no viure al mateix lloc, plantegeu que la trobada 
sigui mitjançant videoconferència.

18.  Quina seria l’argumentació que faríeu al vostre 
possible business angel perquè acceptés realitzar 
aquesta reunió en línia?

19.  Quines són les recomanacions que hauríeu de se-
guir per realitzar la videoconferència?

?

Els primers esforços estan donant els seus fruits. Esteu rebent bastantes trucades d’inversors que estan interessats 
en conèixer el vostre projecte.


