
En aquesta unitat aprendràs a...

 ■ Establir els principis bàsics de la comunicació oral.

 ■ Utilitzar correctament els elements paralingüístics.

 ■ Millorar la teva expressió verbal.

 ■ Analitzar quines són les barreres de la comunicació oral.

 ■ Conèixer les formes de comunicació oral presencial.

 ■ Aplicar les tècniques de comunicació oral no presencial.

 ■ Identificar els elements necessaris per realitzar i rebre 

una trucada telefònica efectiva.

 ■ Identificar els elements per poder realitzar la correcta 

gestió de les trucades telefòniques.

 ■ Realitzar videoconferències.

Esquema inicial

La comunicació oral 
a l’empresaUnitat

3
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1 >> Què és la comunicació oral?

 La comunicació oral és la que s’estableix entre dues o més persones, té 
com a mitjà de transmissió l’aire i com a codi un idioma.

La comunicació oral ens permet transmetre a la persona amb la qual parlem 
informació, idees, sentiments, emocions, creences, opinions, actituds, etc.

És un tipus de comunicació espontània, directa i senzilla, que recorre al llen-
guatge corporal per reforçar o emfatitzar el missatge (gestos, actituds, postures).

La comunicació oral és pròpia de l’ésser humà i s’estableix en tots els àmbits en 
què es relaciona i necessita comunicar-se.

La comunicació oral pot ser de dos tipus: presencial i no presencial:

Presencial
Emissor i receptor es troben 
físicament en el mateix espai, 
com ara una sala de reunions.

No presencial
Emissor i receptor no 
comparteixen l’espai físic i 
recorren, per exemple, a la 
videoconferència o el telèfon.

Per tal que hi hagi una correcta comunicació oral, cal tenir en compte una sèrie 
de principis, tècniques i habilitats socials:

–   La veu és l’element fonamental.
–   Es considera un acte temporal, ja que no està destinat a mantenir-se en el 

temps. Per tant, llevat que es gravi, no es pot comprovar quin era el contingut 
del missatge.

–   Pot passar que el receptor o els receptors no rebin el missatge amb la mateixa 
intenció que va voler transmetre l’emissor, ja que hi ha percepció selectiva.

–   Proporciona un feedback o retroalimentació immediata, ja que l’emissor i 
el receptor poden interactuar: el receptor respon ràpidament al missatge de 
l’emissor, sol·licitant aclariments, proposant suggeriments, exposant dubtes, 
etc.

–   Hi ha un ús conjunt de comunicació no verbal (gestos, moviments, posició 
del cos, etc.).

Veig, veig, què veus?

El 1915, el dibuixant W. E. Hill va publicar aquesta imatge, que es diu La meva dona 
i la meva sogra. A qui has vist primer?

Un estudi va demostrar que l’edat influeix en la nostra identificació dels trets fa-
cials: les persones més joves tendeixen a identificar primer la dona i les persones 
més grans, la sogra. Sembla que està relacionat amb el fet d’estar acostumats a 
interactuar amb persones de la nostra mateixa edat. Aquest és un clar exemple de 
percepció selectiva.

Si t’ha agradat aquesta ambigüitat pictogràfica, és recomanable fer una ullada a les 
imatges d’Escher, www.youtube.com/watch?v=r9TfNdUn8DU.

Exemples 1

Escolto com vull

La percepció selectiva és la capa-
citat per centrar l’atenció, per 
part del receptor, en determinats 
estímuls, ignorant els altres en fun-
ció dels seus gustos, preferències, 
actitud, estat d’ànim, etc. 

L’emissor pot focalitzar la percep-
ció selectiva del receptor, desta-
cant quines dades són importants 
en el contingut del missatge.
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1.1 > Elements paralingüístics orals

 Els elements paralingüístics orals són el conjunt de senyals vocals que 
acompanyen la comunicació verbal i no verbal. 

Els senyals vocals poden afectar de forma substancial el significat del que es diu 
i com es rep el missatge. Per poder emetre aquests senyals vocals, és imprescin-
dible l’ús de la veu.

La veu és un so emès per un ésser humà produït en passar l’aire provinent dels 
pulmons per les cordes vocals, que realitzen una vibració. Es tracta d’una carac-
terística única i exclusiva en cada persona; és com una empremta dactilar, tot i 
que s’ha de tenir en compte que, en funció de les circumstàncies (context, estat 
d’ànim, qui és el receptor, etc.), pot variar.

Característiques de la veu

Les característiques de la veu són principalment tres:

–  El volum: s’utilitza per transmetre emocions i destacar algunes parts dels 
discursos. S’ha de parlar en un volum adequat: prou elevat perquè tothom a 
qui vagi adreçat pugui sentir-lo, però no tant com perquè sigui molest.

•  Si la veu es transmet amb un volum elevat, pot ser símptoma que l’inter-
locutor vulgui mantenir seguretat en el seu discurs, fins i tot autoritat o 
domini. En altres ocasions, vol transmetre alegria o enuig.

•  Si es projecta la veu en un to més moderat, la intencionalitat de l’interlo-
cutor és transmetre calma o tranquil·litat.

•  Si la veu es transmet en un volum baix, pot significar que es tracta d’una 
persona introvertida o que no vol que el seu missatge sigui escoltat per 
persones diferents al receptor.

–  El timbre: és la forma particular de so que tenen les veus de les persones. Ser-
veix per diferenciar unes persones d’altres. El timbre depèn de la constitució 
de les cordes vocals, de la seva forma de vibrar i de les cavitats de ressonància; 
és a dir, la faringe, la boca i les fosses nasals.

–  El to: és un ref lex emocional, i un regulador entre el sentiment que volem 
expressar i finalment com s’ha aconseguit transmetre el missatge. Per tant, 
utilitzar bé el to és fonamental per comunicar de forma correcta la nostra 
opinió. Els missatges es poden transmetre en to agradable, desagradable, 
enfadat, amenaçador, alegre, neutre, etc.

Hi ha altres característiques de la veu que permeten transmetre de forma més 
eficient el missatge, perquè el receptor o oient en percebi adequadament el 
contingut. Són les següents:

–  El ritme: es mesura en les paraules que s’utilitzen en parlar per minut. Per 
tal que el missatge sigui audible i comprensible, ha de contenir entre unes 
100 i 150 paraules per minut:

•  Si el ritme es troba per damunt d’aquesta xifra, es considera parla ràpida 
(taquilàlia o taquifèmia) i al receptor li resulta complicat entendre i retenir 
tota la informació rebuda.

•  Si el ritme es troba per sota d’aquesta xifra, es considera parla lenta (bra-
dilàlia) i pot avorrir el receptor, provocant fins i tot que deixi de prestar 
atenció al contingut del missatge.

Aquest timbre em sona

Cada timbre és únic, si bé és cert 
que hi ha persones, com l’imita-
dor de veu Carlos Latre, que són 
capaces de modificar-lo fins a tal 
punt de fer dubtar sobre l’autoria 
de la veu. També hi ha actrius o 
actors de doblatge, com Mercedes 
Montalà, Núria Trifol, Constantino 
Romero o José Luis Gil, que modi-
fiquen el timbre de la seva veu per 
adaptar-lo a diferents personat-
ges. Pots comprovar-ho a l’enllaç 
següent: 

www.youtube.com/watch?v=
ph4ov4qoJV4&feature=youtu.be
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–  La fluïdesa verbal: és la capacitat d’expressar-se correctament, emetent les 
paraules amb facilitat i espontaneïtat i pronunciant de forma adequada.

–  L’èmfasi: consisteix a aplicar més vivesa a la veu, per donar importància a 
les paraules o frases que es volen destacar. Es fa servir per remarcar les idees 
principals i que els receptors les recordin amb més facilitat. Equivaldria a 
subratllar un escrit.

–  La modulació: és la varietat i el contrast de la veu. Serveix per evitar la mono-
tonia en les exposicions orals. Si s’aconsegueix una bona modulació, és més 
fàcil conservar l’atenció dels receptors.

–  Les pauses i silencis: fan referència a breus parades, és a dir, al temps que 
es triga a reprendre el discurs. No se n’ha d’abusar, ja que és possible perdre 
l’atenció del receptor.

•  Les pauses duren entre mil·lèsimes de segon i un segon. La seva finalitat 
és captar l’atenció de l’interlocutor. Permeten a l’emissor respirar, canviar 
de to i de ritme.

•  Els silencis duren més d’un segon. La finalitat és possibilitar el canvi 
d’assumpte o tema dins d’un mateix discurs, el canvi de torn de paraula 
dels interlocutors, etc. És preferible utilitzar els silencis en comptes de les 
falques.

1.2 > Principis bàsics de la comunicació oral

Tenir capacitat de parla no és garantia d’una transmissió coherent del missatge. 
Per això, s’han de tenir en compte els següents principis bàsics per poder realit-
zar una comunicació oral presencial completa:

–  Exposició clara del motiu: des del principi, cal deixar clara la intenció del 
missatge, aportant dades concretes sobre el motiu del discurs. Així es podrà 
captar l’atenció de les persones amb les quals s’està parlant.

–  Emissió del missatge de forma ordenada: l’exposició del missatge s’ha de 
transmetre de forma clara i coherent, amb un llenguatge senzill.

–  Adequació del vocabulari al nivell dels receptors: s’ha de tenir en compte a 
qui va adreçat el missatge, ja que no és el mateix fer un discurs per a infants 
que per a adolescents i adults que puguin posseir major formació o nivell 
cultural. En cas que hi hagi varietat de receptors del missatge, s’ha d’ajustar 
perquè tota l’audiència a qui va adreçat tingui capacitat d’entendre’l, sense 
discriminar ningú.

–  Ús de l’empatia: en el moment d’emetre el missatge, l’oient ha de perce-
bre que l’emissor té la capacitat de posar-se al seu lloc, fent que senti que 
el missatge va adreçat a ell i no senti que està adreçat només a algunes 
persones concretes. Tots han de sentir la comunicació de manera perso-
nalitzada.

–  Utilització dels elements paralingüístics orals: és fonamental utilitzar 
de forma correcta les característiques de la veu, tenint cura especialment 
del volum, to, èmfasi, etc. Així es podrà mantenir l’atenció de l’interlo-
cutor.

–  Practicar l’escolta activa: és la forma de comunicació que demostra al par-
lant que l’oient l’ha entès. S’ha de practicar tant per part de l’emissor com 
del receptor, en cas que s’intercanviïn els rols. Així es pot comprovar que s’ha 
entès el missatge i es produeix una retroalimentació immediata.

  L’escolta activa es pot practicar resumint amb diferents paraules el que s’ha 
dit, destacant les parts més importants.

Què són les falques?

Són paraules o frases que s’utilit-
zen quan no es té capacitat per 
gestionar els silencis i les pauses. 
Són les paraules o sons que no apor-
ten sentit al missatge i que provo-
quen distraccions a l’interlocutor; 
per exemple: ja, eh, hum, etc.
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–  Ús correcte de la proxèmica: quan es produeix comunicació oral presencial, 
s’ha de respectar l’espai personal dels interlocutors, és a dir, la distància que 
hi ha d’haver entre ells perquè les persones no se sentin incòmodes en estar 
parlant. En funció de la relació que tinguin els interlocutors, el seu tipus de 
personalitat i el motiu de la comunicació, en la classificació de l’espai perso-
nal es poden incloure quatre categories segons les distàncies:
•  Espai íntim: des de contacte físic a 45 cm. Es produeix en les situacions 

comunicatives de màxima intimitat.
•  Espai casual-personal: de 45 cm a 120 cm. Es produeix en les relacions 

interpersonals.
•  Espai social-consultiu: de 120 cm a 364 cm. Es produeix en situacions on 

s’intercanvien qüestions no personals.
•  Espai públic: a partir de 364 cm en endavant. Es produeix quan l’emissor 

està fent una exposició oral a un gran nombre de persones; per exemple, 
una conferència.

Què és la proxèmica?

És la ciència dedicada a l’estudi de 
les relacions de proximitat i allu-
nyament entre les persones, les 
postures adoptades i l’existència o 
absència de contacte físic.

Casos pràctics
1

Parla’m bé, així t’escolto millor 

Verònica Serra, la responsable del departament d’atenció al client de l’empresa DREAM TEAM, SL, ha rebut 
diverses queixes per part dels clients per la mala gestió de les comandes. Les ha rebut per diferents vies: cor-
reus electrònics, trucades telefòniques i clients personant-se a les instal·lacions de l’empresa. Aquests clients 
s’han adreçat a ella de diferents formes, des de simples consultes, comentaris que proporcionaven solucions, 
fins a l’expressió mitjançant crits i insults. Com s’ha d’adreçar la Verònica als treballadors del departament 
d’atenció al client per informar-los de quin és el problema i plantejar possibles solucions, i per tal que rebin 
el missatge de forma correcta? 

Solució

Per tal que els treballadors de l’empresa DREAM TEAM, SL rebin de forma correcta el missatge, la Verònica, la 
responsable del departament d’atenció al client, ha d’actuar sota els principis de la comunicació oral presen-
cial, prestant especial importància a les qüestions següents:

a) Ha d’exposar de forma clara el motiu pel qual els clients han expressat queixes.

b) La Verònica ha d’expressar el contingut dels missatges dels clients de forma ordenada. Les queixes s’han 
d’agrupar i ordenar per temes o motius.

c) El vocabulari utilitzat ha de ser senzill i clar, sense paraules rebuscades.

d) Ha de fer servir l’empatia, és a dir, tenir la capacitat de comprendre per què els treballadors han estat 
realitzant una mala gestió de les comandes, ja que pot ser degut a diversos motius: mala transmissió de la 
informació, fallades en els programes informàtics per a la realització de les comandes, etc. L’important és 
atendre de forma correcta el client, proporcionant als empleats totes les eines possibles per realitzar la seva 
feina. Abans de prejutjar l’empleat i cridar-li l’atenció per un treball deficient, s’han d’analitzar els motius, 
permetent-li expressar la seva opinió sobre el que ha passat.

e) La Verònica, tot i haver rebut algunes de les queixes d’una manera agressiva, ha de tenir la capacitat d’uti-
litzar les característiques de la veu per transmetre el missatge d’una forma correcta, sense deixar-se influir 
pels atacs rebuts ni descarregant la ira sobre els treballadors. Ha d’utilitzar un volum adequat per transmetre 
autoritat, però mostrant calma. El to hauria de ser neutre per no fer sentir al seu equip que està sent amenaçat. 
Ha de posar especial èmfasi en els punts que cal resoldre.

f) Els treballadors haurien de practicar l’escolta activa, demostrant a la Verònica que han entès el seu missatge, 
resumint-ne les parts clau del contingut.
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2 >> Elements de la comunicació oral 
Hi ha persones que tenen unes qualitats innates per expressar-se de manera 
correcta, però també amb la pràctica es poden adquirir les qualitats necessàries 
per perfeccionar la tècnica en aquest tipus de comunicació.

Després de diversos estudis, Albert Mehrabian va arribar a la conclusió que la 
informació que percebia l’oient era rebuda en major mesura mitjançant la co-
municació no verbal i en menor mesura mitjançant la comunicació verbal. Per 
explicar-ho, va dissenyar l’esquema següent:

Elements visuals

Els elements visuals es relacionen amb la imatge física que la resta de les 
persones perceben de l’emissor en el moment de la comunicació. També es 
denominen sistemes de comunicació no verbal.

Ja sigui de forma conscient o inconscient, utilitzem nombrosos signes per a la 
comunicació no verbal, com imatges, sons, gestos facials, moviments corporals, 
etc.

Entre els sistemes de comunicació no verbal podem trobar:

–  El llenguatge icònic: format pels codis universals com sirenes, codi morse, 
braille, etc.

–  El llenguatge corporal: compost pels gestos, postures, moviments, contacte 
visual, expressió facial, la roba i fins i tot per l’olor corporal, que també for-
men part dels missatges quan ens comuniquem amb els altres.

Ajuda a comunicar(-te) 

Les persones amb una discapacitat 
auditiva necessiten utilitzar el llen-
guatge corporal per comunicar-se.
Si en alguna ocasió vols transmetre 
un missatge en llengua de signes, 
pots consultar el seu diccionari a 
la web:
www.fundacioncnse-dilse.org/

1
Fórmula V-V-V d’elements visuals, vocals i verbals.

3
El llenguatge icònic utilitzat en molts senyals és un llenguatge universal.

FÓRMULA V-V-V

Elements 
visuals

Elements 
vocals 

Elements 
verbals

Influència en la 
comunicació: 55  %

Influència en la 
comunicació: 38  %

Influència en la 
comunicació: 7  %

2
Pàgina del diccionari de LSE.
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Què transmeten les imatges següents? 

Quan ens adrecem a qualsevol persona per parlar-hi, és molt important tenir en compte les postures i gestos 
que adoptem, ja que de forma conscient o inconscient sempre estem transmetent informació. Analitzarem què 
poden significar les imatges següents:

Les mans:

a) b) c)

a) Amagar les mans pot significar que hi ha alguna cosa que no es vol mostrar. b) Mantenir els punys tancats 
comunica nerviosisme, tensió o intenció d’ocultar la veritat. c) Ensenyar els palmells de les mans denota 
honestedat.

Ocultar la cara:

d) e) f)

d) Tapar-se la boca, e) tocar-se el nas i f) mossegar-se els llavis mentre es parla poden ser signes que transmetin 
que no s’està dient tota la veritat.

Exemples 2
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Elements vocals

La comunicació vocal consisteix en les modulacions que es perceben en la veu, 
és a dir, la modificació de la veu depenent de les circumstàncies i les persones a 
les quals s’adreça el missatge. També es denomina llenguatge paraverbal.

Els elements vocals més importants, com hem vist, són: el to, el ritme, la f luï-
desa verbal, l’èmfasi i la modulació.

Elements verbals

Els elements verbals comprenen els signes orals i les paraules parlades.

La comunicació verbal pot ser molt àmplia i incloure els següents elements 
verbals:

–  Crits, xiulets, plors, rialles, etc.
–  Llenguatge articulat: és la forma més evolucionada dels elements verbals; 

és a dir, són els sons estructurats que donen lloc a les síl·labes, paraules i 
oracions amb les quals ens comuniquem amb els altres.

Com a conclusió, sobre els elements que formen la comunicació oral es pot 
afirmar que el component verbal s’utilitza per comunicar informació, i el no 
verbal per comunicar estats i actituds personals.

Per tant, hem de tenir en compte que no podem no comunicar, ja que per acció 
o omissió sempre s’està comunicant.

Porta les teves cordes vocals al gimnàs  

La comunicació vocal és un element que normalment es descuida, ja 
que en parlar de forma habitual es pensa que és un acte natural o innat 
i no necessita pràctica. És tot el contrari: per ser un bon comunicador, 
cal controlar a la perfecció els elements visuals, vocals i verbals. Quan 
practiquis, és important que cuidis la teva veu.

La foniatra Marta Pinillos recomana escalfar la veu amb els consells 
següents:

–  Practica de 3 a 5 minuts. Les cordes vocals són músculs molt petits (12 
o 14 mm) i si ho fas més temps podries sobrecarregar-les.

–  Tria una cançó, perquè així tindrà diferents tons per practicar.
–  Taral·leja la cançó completa (la, laaa, lalala, laaaa, laaaaa, lalala, 

laaaa, la, lalalalaaaaaa).
–  Després taral·leja-la amb la lletra m, perquè ajuda a preparar els res-

sonadors perquè la veu es projecti.
–  Finalment taral·leja-la amb la lletra r, ja que ajuda a timbrar la veu.

Pots veure el vídeo explicatiu de Com escalfar la veu de forma eficaç al 
seu canal de YouTube.

Exemples 3

Tingues públic i, si et fa 
vergonya, grava’t 

Per practicar, pots demanar-li a 
algú de la teva confiança que t’es-
colti i et doni la seva opinió. Si no 
pots o et fa vergonya, la forma 
més correcta és realitzar enre-
gistraments de veu. Serà l’única 
manera de detectar si l’entonació, 
el ritme, la fluïdesa verbal i l’èm-
fasi són els correctes.

Em sento estrany 

No et preocupis si notes la teva veu 
diferent en la gravació, ja que els 
micròfons no graven la reverbera-
ció dels ossos interns de l’oïda que 
escoltem en parlar, sinó que només 
graven les ones sonores transmeses 
de forma aèria. Per això, sents la 
teva veu de forma més aguda.
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3 >> Procés de la comunicació oral
Per tal que el procés de la comunicació oral es pugui completar de forma 
correcta, cal elaborar i transmetre el missatge tenint en compte totes les etapes 
de la comunicació.

Barreres de la comunicació oral

En la transmissió del missatge, poden existir obstacles que n’impedeixin o en 
dificultin la correcta recepció; és el que es coneix com a barreres de la comu-
nicació.

Les barreres poden ser de diferent tipus, tal com es recull a la taula següent:

Barreres Exemple Solució

Físiques: els 
mitjans materials i 
ambientals utilitzats 
per transmetre 
el missatge no 
permeten que arribi 
de forma clara al 
receptor.

–  Sorolls i murmuris.
–  Altaveus que no 

funcionen.
–  Il·luminació incorrecta.
–  Mala cobertura 

telefònica.

–  Evitar els sorolls 
ambientals.

–  Repetir les parts 
fonamentals del 
missatge.

–  Utilitzar el canal tenint 
en compte les seves 
característiques.

–  Revisar els aparells que 
s’han d’utilitzar.

Semàntiques: es 
relacionen amb 
el significat de 
les paraules o 
les expressions, i 
amb les diferents 
interpretacions que 
poden fer emissor i 
receptor.

–  Desconeixement de 
l’idioma.

–  Ús de termes o argot 
especialitzat o d’un 
nivell cultural que el 
receptor no comprèn.

–  Paraules amb diferents 
accepcions.

–  Utilitzar un codi conegut 
per emissor i receptor.

–  Aclarir termes 
desconeguts o amb més 
d’un significat.

–  Adaptar el llenguatge al 
nivell del receptor.

Fisiològiques: es 
deriven de l’estat 
físic de l’emissor o 
del receptor.

–  Persones que presenten 
deficiències auditives, 
visuals, etc.

–  Persones amb dificultats 
per expressar-se de 
forma oral.

–  Seleccionar canals i 
codis alternatius de 
comunicació (braille, 
llengua de signes, etc.).

–  Comprovar que el 
missatge ha arribat al 
receptor, i que aquest 
l’ha comprès.

Psicològiques: 
factors mentals 
que impedeixen 
o dificulten 
l’acceptació o 
comprensió d’una 
idea, o que afecten 
la interpretació que 
es fa del missatge.

–  Grat o rebuig envers 
l’emissor, el receptor o 
el missatge.

–  Estats emocionals 
(alegria, tristesa, enuig, 
etc.).

–  Expectatives prèvies, 
prejudicis i estereotips.

–  Efecte halo: atribuir 
unes característiques a 
una persona o objecte 
a partir d’una sola 
qualitat o defecte.

–  Crear un clima de 
confiança entre emissor i 
receptor.

–  Evitar els prejudicis, els 
estereotips i les idees 
preconcebudes.

–  Ser imparcials i no 
deixar-se endur per les 
emocions.

–  Respectar les diferències 
d’opinions.

Etapes del procés 
comunicatiu 

4
Etapes de la comunicació.

Desenvolupament 
d'una idea

Transmissió

Descodificació

Codificació

Recepció

Feedback
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Casos pràctics
2

Fora barreres 

La Sandra, treballadora de l’empresa DISASTER, SL, estava condicionant la sala de reunions on s’anava a 
impartir una classe magistral sobre comunicació oral presencial. La ponent, que ja havia estat a la sala per 
preparar la xerrada, va deixar en una pissarra escrites les següents expressions perquè els assistents poguessin 
identificar quines són les barreres de la comunicació oral que poden afectar en funció dels elements. Com 
que la Sandra és una mica despistada, pensava que eren de la sessió anterior i que havia d’esborrar-les. Series 
capaç d’ordenar les barreres que afecten els elements?

Solució

Emissor:

–  No té capacitat d’organitzar els seus pensaments abans de parlar.
–  Té falta de fluïdesa verbal.
–  Aporta massa informació o, per contra, és escassa.

Codi:

–  Per desconeixement de l’idioma.
–  Per utilització de paraules sarcàstiques o amb doble sentit.

Receptor:

–  Que no capti els missatges que se li adrecen a causa de la percepció selectiva.
–  Que estigui pensant la resposta en comptes d’escoltar l’emissor.

Té falta de fluïdesa verbal.

No té capacitat d’organitzar els 
seus pensaments abans de parlar.

Per desconeixement de l’idioma.

Per utilització de paraules sarcàstiques 
o amb doble sentit.

Aporta massa informació o, per contra, és escass
a.

Que no capti els missatges que se li 
dirigeixen a causa de la percepció selectiva.

Que estigui pensant la resposta en comptes 
d’escoltar l’emissor.
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4 >> Tècniques per parlar en públic
Parlar en públic és una modalitat de comunicació oral presencial. Per aconse-
guir que l’exposició sigui eficaç, a més de tenir en compte els principis bàsics 
que ja hem vist, s’ha de preparar i estructurar el contingut per no deixar res a 
l’atzar i que la presentació compleixi amb la finalitat per a la qual es va plan-
tejar.

Per tant, què s’ha de fer perquè una presentació sigui eficaç?

2

1

4 Realitza un breu resum dels punts 
que has tractat. 
Acaba amb una frase impactant, 
perquè els oients retinguin millor 
i durant més temps el
contingut de la xerrada.

Preparació

Introducció

Desenvolupament

Tancament

Defineix el tema del 
qual has de parlar. 
Recorda que has de 
ser clar i coherent 
perquè els oients 
segueixin el teu 
discurs.

Explica breument els 
punts principals que 
tractaràs. 
Busca una curiositat, 
una anècdota, alguna 
cosa que capti l’atenció 
dels oients.

Desenvolupa les quatre o cinc 
idees que has esmentat a la 
introducció, de manera clara i 
ordenada.
Exposa tots els arguments i 
subtemes, mantenint l’atenció.
Reforça la teva exposició amb 
exemples i anècdotes.
Fes servir diapositives, 
esquemes o presentacions, 
si cal.

3

En què consisteix la tècnica 
del far?

Quan estàs parlant en públic és 
fonamental mirar a la cara als pre-
sents. No desviar la mirada a terra, 
al sostre, als apunts, etc.; per això 
se sol utilitzar l’anomenada “tèc-
nica del far”: s’ha de recórrer amb 
els ulls la sala on es parla. Intenta 
alternar la mirada entre els oients, 
mirant pocs segons la mateixa per-
sona, a excepció que s’hagi produït 
un diàleg.
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Un final de pel·lícula  

Diu el refrany que l’important no és com es comença sinó com s’acaba i, en part, té raó. Per això, has d’intentar 
fer una bona conclusió o tancament.

Per preparar la conclusió, poden ajudar els punts següents:

–  Plantejar-se objeccions que pugui realitzar el públic.
–  Pensar en respostes que siguin respectuoses, concretes i precises.
–  Ser sincer: si no se sap la resposta, es pot proposar consultar-la i posar-se en contacte amb la persona que 

va preguntar per donar-li la solució.
–  Si hi ha torn de preguntes, és convenient no plantejar directament la frase “alguna pregunta?”. És preferible 

formular-la de la forma següent: “Si teniu algun dubte o pregunta, podeu realitzar-la en aquest mateix moment 
o mitjançant les dades de contacte que els he facilitat” (per a això, és convenient tenir preparada una presen-
tació en la qual la diapositiva final contingui, per exemple, correu electrònic o nom en xarxes socials).

–  Passats uns segons, si ningú fa cap intervenció, es pot tancar l’exposició dient: “Moltes gràcies per la vostra 
atenció”.

Perd la por a parlar en públic amb aquests passos  

Exemples 4

Exemples 5

1. Estudia el tema. Dedica un temps a estudiar i investigar sobre el que has d’explicar. La base d’una bona 
exposició és conèixer bé el tema que tractaràs.
2. No memoritzis. Porta notes que et puguin servir d’ajuda, i utilitza diferents colors per destacar les idees 
importants. No ho has de portar tot escrit. També pots fer servir presentacions multimèdia, però intenta que 
sigui visual i que no predomini el text.
3. Practica. Pots fer-ho davant d’altres persones o davant d’un mirall. Recorda que també és molt útil gra-
var-te.

Abans

4. Respira. Abans de començar, coneix el lloc en què has de parlar, col·loca bé el micro 
i les teves notes, mira el públic i respira profundament abans de començar.
5. Tingues una postura ferma i segura, però natural. Mantingues el somriure al llarg de 
tota la xerrada.
6. Si no saps què fer amb les mans, es poden creuar al principi (les mans, no els braços); 
després, de forma natural, es mouran soles.
7. No llegeixis de manera continuada les notes! Només fes-les servir de suport.
8. Fes pauses; si parles ràpid, es notarà que estàs nerviós; és millor donar menys infor-
mació i parlar més a poc a poc. Utilitza també un volum adequat.
9. Mira al públic. El contacte visual t’ajudarà a saber la reacció dels oients. No miris a 
la massa, fixa’t en grups de persones.

Durant Bonus track 

Evita moviments que 

puguin distreure l’aten-

ció del públic. Si la uti-

lització d’un bolígraf 

no és necessària en la 

presentació, és millor 

no agafar-lo, ja que, a 

diferència del que pugui 

semblar, no ajuda a ges-

tionar l’ansietat per par-

lar en públic, sinó que 

és un instrument que 

demostrarà més el ner-

viosisme, a l’igual que 

portar papers en format 

gran.

Després

10. Avalua’t. Segur que la teva exposició ha estat un èxit, però revisar i 
descobrir en què has fallat t’ajudarà a millorar la propera vegada que hagis 
de parlar en públic.
11. Demana consell. És bo que portis algú de la teva confiança a l’expo-
sició i que la repasseu junts; això t’ajudarà a veure errors i a millorar.
12. Posa’t objectius. No deixis de practicar i de posar-te reptes; cada dia 
ho faràs millor.
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5 >> La imatge personal
La imatge personal que projecta cada persona és la seva carta de presentació. 
Per això, s’ha de cuidar qualsevol detall, ja sigui la forma de vestir o de compor-
tar-se, per no transmetre un missatge diferent al que es vol comunicar.

El llenguatge corporal inf lueix en la imatge personal mitjançant els gestos, les 
mirades, però s’ha de tenir en compte que la manera amb què ens adrecem a 
les persones contribueix a millorar o empitjorar la imatge personal de cada un.

Alguns dels elements que hem de cuidar per transmetre una imatge personal 
adequada són els següents:

–  Vestimenta. Està en funció del tipus d’empresa i del lloc que s’ocupi. Ha d’es-
tar neta, planxada i en bon estat, i convé evitar roba i complements que cridin 
l’atenció. En determinades circumstàncies, es poden utilitzar uniformes per 
homogeneïtzar la vestimenta; per exemple, en les escoles, en determinades 
professions com dependents en supermercats o grans superfícies o en cossos i 
forces de seguretat de l’Estat (policies, bombers, exèrcit, agents forestals, etc.).

–  Higiene personal. És imprescindible tenir cura d’aspectes com la higiene 
diària, el perfum, la cura del cabell i de la barba, les mans, etc.

–  Llenguatge corporal. No hem de mastegar xiclet mentre parlem; hem d'evi-
tar mirar el rellotge de manera compulsiva, fer ganyotes i gestos poc apro-
piats, cridar o riure de forma exagerada, etc.

–  Conducta. Hem de prestar atenció a com actuem i interactuem amb els altres. 
Per exemple, la forma en què mirem o els gestos que fem mostren una imatge 
de nosaltres en el nostre destinatari.

No siguis inoportú  

És molt important adequar la vestimenta a cada tipus d’ocasió:

–  La roba formal: els vestits o americanes, bruses, jaquetes, etc. es poden utilitzar per treballar.
–  La roba informal: les samarretes, els polos o els texans es poden utilitzar per anar a reunions informals amb 

amics. 
–  La roba d’esport: els pantalons d’esport, les dessuadores o les samarretes de tirants només s’han d’utilitzar 

per realitzar activitats esportives, fer passejades, etc.

Exemples 6
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6 >> Formes de comunicació oral presencial
Les formes de comunicació oral poden classificar-se en diferents tipus, en 
funció del criteri que es vulgui destacar.

Pel que fa a la forma d’iniciació, pot ser:

En relació amb el nombre d’intervinents, pot ser:

6.1 > Formes de comunicació oral individual

Les formes de comunicació oral individual més utilitzades són les següents:

–  La xerrada: és una exposició oral en públic, sense solemnitat i sense atendre 
cap formalisme.
•  Són disteses, és habitual que es doni lliure intercanvi d’informació entre 

l’emissor i els receptors, encara que l’emissor ha d’advertir si no té incon-
venient que l’interrompin la xerrada o prefereix que els dubtes es plantegin 
en el torn de preguntes.

•  Tenen caràcter informal, no s’ajusten a un protocol estricte.
•  L’emissor té una guia o esquema per seguir el fil de la xerrada, però mai ha 

de tenir un escrit i llegir-lo, ja que desvirtuaria la comunicació oral.
•  El temps de durada sol ser aproximadament d’una hora.

Espontània
–  No s’organitza amb anterioritat.
–  No dona importància a l’estructura i al 

desenvolupament.

Per exemple, les xerrades informals entre amics o 
entre familiars. 

Individual
–  Només hi ha un emissor i diversos receptors.
–  La informació és unidireccional; no hi ha 

possibilitat de resposta.

Per exemple, les xerrades i les conferències.

Planificada
–  Hi ha una planificació prèvia.
–  És important tenir cura de l’estructura i les regles 

d’una bona presentació.

Per exemple, els debats i els col·loquis.

Col·lectiva
–  Diverses persones intervenen davant dels receptors.
–  Els emissors interactuen entre ells, però no amb els 

que els escolten.

Per exemple, els debats.
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–  La conferència: és l’exposició oral en públic on l’emissor proporciona infor-
mació especialitzada sobre algun tema concret a un grup de persones.
•  Sol ser molt formal. La comunicació només es produeix de forma unidi-

reccional durant tota la conferència; només en el cas que el conferenciant 
ho permeti, cosa que és molt usual, es realitza un torn de preguntes en 
finalitzar la seva exposició.

•  El conferenciant pot estar assegut, recolzat en una taula, però és més usual 
que estigui de peu per poder-se moure amb més llibertat per tot l’escenari 
de l’auditori.

•  Sol durar entre 20 i 60 minuts. Normalment, el conferenciant fa servir 
presentacions multimèdia, imatges, vídeos, etc.

–  El discurs: és l’exposició oral en públic on un sol emissor pretén persuadir 
els receptors.

•  Sol ser molt formal.
•  S’inicia sota una presentació jerarquitzada dels compareixents en el dis-

curs.
L’emissor no s’ha de moure del lloc on va iniciar el discurs i no se solen utilit-
zar mitjans audiovisuals, Per això, cal que es reforci la comunicació no verbal, 
mitjançant gestos i postures, i la comunicació vocal, mitjançant l’entonació, 
pauses, etc.

6.2 > Formes de comunicació oral col·lectiva

Les formes de comunicació oral col·lectiva més utilitzades són les següents:

–  El diàleg: és una conversa entre dues o més persones que expressen de 
manera alternativa les seves idees. Normalment, es produeix en privat, però 
també pot ser exposat davant d’un grup de persones.
•  No és formal, sorgeix gairebé sempre de forma espontània.
•  S’utilitza llenguatge col·loquial.
•  Els temes són variats, comuns als interessos dels participants en la con-

versa; per exemple, el cinema, la literatura, l’actualitat, etc.

–  La discussió: és un intercanvi d’idees entre dues o més persones que compar-
teixen almenys un tema d’interès sobre el qual volen resoldre un problema o 
prendre una decisió.
•  No és formal, sorgeix per cooperar i resoldre algun problema o arribar a 

un acord.
•  S’ha de mantenir l’ambient democràtic i respectuós, procurant que els 

participants no elevin el to de veu.

–  El debat: és una discussió d’opinions contraposades entre dues o més perso-
nes.
•  Es tracta d’una tècnica molt competitiva, estàtica i formal.
•  Els participants exposen els seus arguments i han d’escoltar els altres per 

aprendre o enriquir el seu punt de vista, encara que de forma errònia nor-
malment s’utilitza el to de disputa i s’intenta que l’opinió pròpia prevalgui 
davant de la de la resta.

•  Hi ha la figura d’un moderador o coordinador, que obre la sessió plantejant 
el tema, els objectius i les normes que cal seguir. Al seu torn, controla el 
desenvolupament del debat, el temps d’exposició, l’ordre, els temes i els 
subtemes. Fa un resum final i enumera i explica a quines conclusions s’ha 
arribat en acabar el debat.

Un gran discurs

Gairebé dos mesos abans de per-
dre la seva batalla contra el càn-
cer, l’entrenador de bàsquet Jim 
Valvano va brindar un discurs sobre 
com viure la vida al màxim. Aquesta 
va ser la cloenda: “Vull dir-vos una 
última cosa: us prego de tot cor a 
tots i totes que gaudiu de la vida i 
dels moments preuats que té. Que 
visqueu cada dia amb una mica de 
riure i una mica de reflexió, que 
deixeu fluir les vostres emocions. 
Que us entusiasmeu diàriament. 
Com va dir Ralph Waldo Emerson: 
‘No és possible aconseguir res gran-
diós sense entusiasme’. Us prego 
que mantingueu els vostres somnis 
vius més enllà de qualsevol pro-
blema que pugueu tenir. Que sem-
pre tingueu la capacitat de treba-
llar dur perquè els vostres somnis 
es facin realitat”.

Defensa el teu punt de vista
amb arguments

Respon les objeccions
del teu oponent

Tracta de buscar la veritat

Defensa la teva tesi de
forma rellevant

Juga net
Presta atenció al teu oponent

Sigues clar
5

Pautes per participar en un debat.
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–  L’entrevista: és una conversa amb una o més persones sobre certs temes, per 
informar el públic de les seves respostes. Normalment, l’entrevistador intenta 
obtenir informació sobre un assumpte d’interès de la persona entrevistada.
•  Sol ser formal, amb temes prèviament acordats o coneguts.
•  El seu propòsit és conèixer l’entrevistat o la seva opinió sobre un tema.
•  S’han d’evitar les preguntes indiscretes, els judicis prematurs, les discus-

sions i els consells.

–  El simposi: és l’exposició d’un tema per part d’un grup d’experts que inter-
venen de forma successiva per explicar-ne una part cada un.
•  Sol ser formal.
•  Un coordinador és l’encarregat de procurar el desenvolupament correcte 

del simposi.
•  Hi sol haver entre tres i sis ponents.
•  Es realitza una breu presentació de cada ponent i la seva intervenció sol 

tenir una durada aproximada d’uns 15 minuts per a cada un.
•  Es finalitza amb un resum per part de coordinador, en què s'indiquen les 

conclusions.
•  Al final, es pot realitzar un torn de preguntes.

–  El panel: és la reunió d’un grup de persones amb diferents opinions i punts 
de vista, normalment enfrontats, sobre un tema.
•  És una comunicació entre un petit grup d’especialistes (els que discuteixen 

sobre el tema) i un grup més nombrós de persones implicades i involucra-
des en el tema que es tracta (els participants).

•  Es busca que la presa de decisions sigui motivada, utilitzant per a això la 
informació bilateral, complementària, ascendent i descendent.

–  La taula rodona: és l’exposició de diverses postures i opinions sobre un deter-
minat tema duta a terme per diversos especialistes.
•  Hi sol haver un nombre entre tres i sis participants, encara que pot variar. 
•  Hi ha la figura del coordinador que s’encarrega de moderar i coordinar les 

intervencions. S’ha d’asseure a la part central de la taula; als seus costats 
queden les persones amb opinions diferents.

•  La durada sol ser inferior a una hora. S’inicia amb la presentació per part 
del coordinador dels participants, que intervenen aproximadament uns 10 
minuts cada un per poder realitzar l’intercanvi d’opinions.

–  El fòrum: és una reunió d’un grup de persones per discutir assumptes, fets 
o problemes normalment d’interès actual, gestionats per un coordinador, 
davant d’un auditori que de vegades intervé en la discussió.
•  Sol ser informal.
•  Se sol dur a terme normalment després de realitzar una activitat; per exem-

ple, veure una pel·lícula, un reportatge, la lectura d’un assaig, etc.
•  El fòrum l’inicia un coordinador explicant quin és el problema que es dis-

cutirà. Una vegada que s’acaba el temps, fa un resum del que s’ha tractat 
i extreu les conclusions.

–  El congrés: és una reunió d’un grup de persones amb molta experiència i 
molt qualificades en un determinat camp per tractar temes específics. Entre 
tots els participants es tria una mesa directiva i s’acorden els temes que es 
tractaran.
•  El seu caràcter és periòdic: pot ser mensual, trimestral, semestral, anual, etc.
•  Normalment, el treball, en ser de gran importància i volum, se sol dividir 

en actuacions prèvies al congrés en si.

Ja existia a Roma

La paraula fòrum té el seu origen 
en el llatí forum, que era el lloc on 
confluïen dues vies, un dels llocs 
preferits pels romans per parlar 
sobre temes que els interessaven.
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–  El seminari: és una reunió d’un grup de persones amb interès en un tema 
concret que es reuneixen per estudiar-lo de manera intensiva en una sèrie de 
sessions, concretant des del principi la planificació del treball.
•  El treball pot realitzar-se en un o diversos dies.
•  El grup es subdivideix en petits grups, que consten d’entre cinc i dotze 

persones.
•  Es triarà un coordinador per cada grup.
•  Cada grup treballa un aspecte d’un tema. La tasca específica consisteix en 

l’estudi del tema buscant informació, assessorament, confrontant opinions, 
experiències, etc.

•  En l’última sessió s’exposarà un resum, avaluació i conclusions del treball 
realitzat, considerant-se a totes les persones participants responsables del 
que s’ha acordat.

–  El Philips 6/6: és una tècnica grupal que consisteix a formar grups de sis 
persones que tractaran un tema durant 6 minuts per arribar a una o diverses 
conclusions.
•  Se sol utilitzar per a grups grans, de més de 20 persones.
•  Hi ha d’haver la figura d’un coordinador general o facilitador que plantegi 

el tema que es tractarà.
•  Requereix poca preparació; només cal que els membres del grup coneguin 

el sistema d’actuació.
•  Un cop realitzats els grups, es nomena un coordinador que permet i pro-

mou la participació activa de tots els membres del grup.
•  S’obtenen les opinions de tots els membres en un temps molt breu.
•  Aquesta tècnica desenvolupa la capacitat de síntesi i concentració.
•  Acabat el temps, el coordinador general o facilitador anotarà les síntesis 

aportades pels coordinadors de grup.
•  Per concloure, amb les dades de tots els grups s’arriba a una conclusió o 

resum final.

Casos pràctics
3

N'hi ha per a tots els gustos

Les diferents formes de comunicació oral tenen les seves pròpies característiques. En els exemples següents, 
sabries dir si es tracta de participació oral espontània o planificada, i si és individual o col·lectiva?

a) Reunió de departament on el cap explica quins són els objectius a curt termini.
b) Grup de progenitors parlant de l’educació dels seus fills.
c) Reunió de diferents grups de psicòlegs especialistes en PNL (programació neurolingüística), que es reuneixen 
en diverses sessions per posteriorment posar en comú les conclusions de cada grup de treball.
d) Reunió d’un grup de persones discutint sobre videojocs retro.
e) Reunió d’alumnes perquè plantegin les seves idees i escoltin punts de vista dels altres membres del grup 
sobre un tema concret.

Solució

a) Xerrada. És una forma de comunicació oral planificada i individual.
b) Diàleg. És una forma de comunicació oral espontània i col·lectiva.
c) Seminari. És una forma de comunicació oral planificada i col·lectiva.
d) Fòrum. És una forma de comunicació oral planificada i col·lectiva.
e) Debat. És una forma de comunicació oral planificada i col·lectiva.
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7 >> Comunicació oral no presencial

La comunicació oral no presencial es caracteritza pel fet que l’emissor i el re-
ceptor no es troben al mateix lloc. Es poden utilitzar mitjans audiovisuals per 
realitzar la comunicació, com telèfons, sistemes de videoconferència, etc.

Podem classificar-la en dos grups, en funció del canal que s’utilitzi per trans-
metre el missatge:

–  Comunicació auditiva: els canals utilitzats són:
•  Com a mitjà natural, l’aire.
•  Com a mitjà tècnic: els telèfons, els sistemes de missatgeria instantània que 

permetin l’enviament de missatges d’àudio (per exemple, WhatsApp) i els 
sistemes d’audioconferències.

•  Es percep pel sentit de l’oïda.

–  Comunicació audiovisual: els canals utilitzats són:
•  Com a mitjà natural, l’aire i la llum.
•  Com a mitjà tècnic: els sistemes de videoconferències, els ordinadors, les 

tauletes tàctils, els mòbils i els programes informàtics que permetin repro-
duir-los.

•  Es percep pels sentits de la vista i de l’oïda.

Característiques de la comunicació oral no presencial

Per tal que hi hagi comunicació oral no presencial, han de ser-hi presents les  
característiques següents:

–  Es tracta d’una comunicació bilateral; ha d’existir com a mínim un emissor 
i un receptor.

–  Els canals poden ser de diferent tipus, en funció del mitjà que s’utilitza:
•  Com a mitjà natural: la llum i l’aire.
•  Com a mitjà tècnic: s’utilitzen mitjans tècnics com telèfons, ordinadors, 

tauletes tàctils i sistemes d’àudio i videoconferència.
•  Es percep pel sentit de l’oïda si és comunicació telefò-

nica i de la vista i l’oïda si és comunicació mitjançant 
videoconferència.

–  En funció del context en què es trobi l’emissor, haurà 
d’adaptar les seves expressions verbals i la modulació de la 
veu per evitar les barreres en la comunicació en no ser-hi 
presents els interlocutors.

–  Pot ser un acte temporal o permanent, ja que el missatge 
pot gravar-se perquè sigui escoltat després pel destinatari.

–  Pot passar que el receptor o els receptors no rebin el 
missatge amb la mateixa intenció que va voler transmetre 
l’emissor, ja que existeix percepció selectiva.

–  Si el missatge té el mateix sentit per a l’emissor i el recep-
tor, s’afavoreix que es produeixi el feedback o retroalimen-
tació amb major fluïdesa, encara que també pot existir 
major dificultat en la retroalimentació, ja que, en no ser-hi 
les parts presents en el mateix lloc i no poder observar el 
llenguatge no verbal, es pot dificultar la captació completa 
del missatge. Es proporciona una retroalimentació imme-
diata si la conversa es produeix a l’instant.

Tens una call 

Una audioconferència, també 
anomenada teleconferència, o de 
forma col·loquial call, és una con-
nexió de veu en la qual s’utilitzen 
les línies telefòniques estàndard i 
en la qual poden participar dues 
o més persones. A les empreses se 
sol utilitzar una estació de so, o 
soundstation, coneguda comuna-
ment com a aranya, que permet 
l’entrada i sortida d’àudio.
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Dades curioses 

Elisha Gray va presentar un invent 
semblant al de Graham Bell en 
una oficina de patents només dues 
hores més tard que Graham Bell. 
Després de dos anys de litigis, es va 
atorgar la patent a Bell.

Finalment, l’any 2002, en un con-
grés nord-americà, se li va ator-
gar l’autoria a Meucci, ja que va 
presentar el seu invent en societat 
l’any 1860. La patent de Bell és 
del 1876.

La primera trucada telefònica inte-
restatal va ser realitzada per Bell 
el 1915 des de Nova York i va ser 
rebuda per Thomas Watson a San 
Francisco.

7.1 > La comunicació telefònica

 La comunicació telefònica es realitza mitjançant dispositius que perme-
ten la transmissió a distància de les paraules i de tota mena de sons.

Avui en dia totes les empreses disposen de telèfons, ja que és una forma ràpida 
i directa de transmetre missatges a persones que no es troben en un mateix lloc.

Per poder realitzar de forma correcta la comunicació telefònica, convé conèixer 
les seves característiques:

–  És un mitjà que exigeix   major formalitat en la comunicació, llevat que els 
interlocutors tinguin molta confiança.

–  Normalment només hi ha un receptor i un emissor.
–  El codi que hi intervé és el llenguatge parlat.
–  El canal necessari és l’aire, utilitzant com a mitjà tècnic el telèfon.
–  No perdura en el temps, llevat que es gravi la conversa.
–  El missatge s’ha de transmetre amb especial cura i ha de ser concret i precís, 

ja que, com que no es compleix la fórmula V-V-V en no percebre's el compo-
nent visual, es poden produir majors errors en la comunicació.

Cal tenir en compte que, tant en l’àmbit personal com en l’empresarial, en rea-
litzar una trucada telefònica s’està projectant la imatge personal o empresarial; 
per això, és important, si es desconeixen, aprendre i desenvolupar habilitats per 
a la correcta atenció de trucades telefòniques.

Estructura general de les trucades emeses

Les trucades telefòniques que realitzen les empreses solen presentar els passos 
següents:

Quin és l’origen del telèfon?

L’any 1854, l’inventor italià Antonio 
Meucci va construir un aparell, que 
va anomenar teletròfon, per comu-
nicar-se amb la seva esposa, que 
estava immobilitzada a causa del 
reumatisme que patia; però, per 
motius econòmics, no el va poder 
patentar.

Presentació

Saludar, identificar-nos i indicar el motiu de la nostra 
trucada o la persona amb la qual volem parlar: “Bon 
dia, el truco de l’empresa FINANCIALWARRIORS. El meu 
nom és Sara Molina. Podria parlar amb Biqing Guan? 
Moltes gràcies”.

Desenvolupament

–  Conversar amb el nostre interlocutor.
–  Explicar de manera clara tota la informació que 

volem transmetre.
–  Si cal, prendre notes durant la conversa.

Tancament

–  Aconseguir l’objectiu que ens hem proposat en fer la 
trucada.

–  Resumir o recordar les dades importants de la 
trucada: “I, abans d’acomiadar-me, li faig un 
recordatori del hem acordat: avui cap a les 17.00 h 
li envio per correu electrònic el pressupost i vostès 
tenen un termini de 72 h per acceptar la proposta. És 
correcte?”.

Comiat
Agrairem l’atenció prestada pel receptor de la trucada 
i ens acomiadem: “Li agraeixo que hagi atès la meva 
trucada. Espero que tingui un bon dia. Adeu”.
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És habitual fer un registre d’entrada i sortida de les trucades, en què es ref lec-
teixin les dades més rellevants, tal com es mostra a la taula següent:

Estructura general de les trucades rebudes

Abans de realitzar la trucada telefònica, és important tenir clara l’estructura 
del que es vol dir i utilitzar un guió. També seria convenient tenir a mà paper i 
bolígraf, així com els possibles documents que s’haguessin de consultar durant 
la conversa telefònica.

–  Per realitzar el contacte inicial, tot just despenjar s’ha d’esperar que l’inter-
locutor es presenti, i llavors es procedeix a la salutació i identificació de la 
persona que realitza la trucada.

–  Se sol·licita parlar amb la persona de contacte, que és a qui es vol transmetre 
el missatge.

–  Si s’hi pot contactar, es plantejaran les qüestions a tractar. Si no, es deixarà 
una descripció breu del motiu de la trucada i les dades completes perquè el 
receptor de la trucada pugui contactar amb l’emissor.

–  S’ha d’acomiadar la trucada amb frases fetes com “adeu, que tingui bon dia”. 

Data/
hora

Nom/
cognoms

Empresa Telèfon
Destinatari
del missatge

Missatge 
Situació (trucada
pendent/completada) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

6
Model de fitxa de registre de trucades.

Que no t’entenc... Doncs et 
penjo! 

Sota cap concepte s’ha de tallar 
la trucada perquè no s’entengui 
l’interlocutor; si fos necessari, es 
buscarà l’ajuda d’una altra persona 
perquè ens ajudi a descodificar el 
missatge, ja sigui per dificultats de 
comunicació o de domini de l’idio-
 ma.

S’ha de recordar que, encara que 
s’estigui realitzant una comunica-
ció oral no presencial, s’ha de man-
tenir l’empatia amb l’interlocutor.

La trucada perfecta  

En moltes ocasions, ens fa cosa fer trucades dins de l’empresa perquè en desconeixem el protocol. A continua-
ció, tens un exemple que et pot servir de guia. 

–  Recepcionista de FinancialWarriors: Bon dia, FinancialWarriors, l’atén Sara Molina. En què puc ajudar-lo?
–  Client: Hola, volia parlar amb el Guerau, del departament de vendes.
–  Recepcionista de FinancialWarriors: I tant! Podria dir-me el seu nom per adreçar-me a vostè?
–  Client: Cap problema... Núria.
–  Recepcionista de FinancialWarriors: Moltes gràcies, Núria. Ara transferiré la seva trucada al departament de 

vendes.
–  Client: Moltes gràcies, Sara!
–  Recepcionista de FinancialWarriors: Disculpi, Núria. M’informen des del departament que el Guerau no es 

troba disponible en aquest moment. Vol que li deixi algun missatge?
–  Client: L’hi agrairia, Sara. Si us plau, digui-li que necessito informació sobre l’estat de la comanda 5467/21. 

El meu nom és Núria Pons i el meu telèfon és el 973 654 321.
–  Recepcionista de FinancialWarriors: Perfecte, no es preocupi, Núria. L’hi transmetré al més aviat possible. 

Puc ajudar-la en alguna cosa més?
–  Client: No cal. Moltes gràcies, Sara!
–  Recepcionista de FinancialWarriors: Gràcies a vostè, Núria. Que tingui un bon dia. Adeu!
–  Client: Moltes gràcies i igualment. Adeu!

Exemples 7
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La cortesia en les comunicacions telefòniques

A l’igual que en les relacions personals, és molt important respectar unes re-
gles de cortesia entre els interlocutors. Per a això, s’han de seguir les pautes 
següents:

–  Tant en contestar com en acomiadar-se, s’ha d’utilitzar el somriure, ja que, 
encara que no es pugui veure, sí que es perceben canvis positius a través de 
la veu.

–  És convenient mantenir una posició corporal correcta per projectar la veu de 
manera adequada.

–  S’han d’utilitzar correctament els dispositius telefònics perquè no hi hagi 
interferències. S’ha de posicionar el micròfon del telèfon a una distància 
adequada perquè la veu no es distorsioni.

–  Cal evitar fer sorolls, ja que poden molestar l’interlocutor. Per exemple, col-
pejar el bolígraf contra la taula, respiració profunda i/o alterada, etc.

–  S’ha d’escoltar. No és correcte acaparar tota la conversa i no deixar interactuar 
l’interlocutor.

–  S’han d’utilitzar paraules correctes, parlant clarament, sense embuts, però 
amb bones maneres.

–  No és apropiat l’ús de falques (ja, eh, hum, etc.).

–  És molt important mostrar discreció sobre el contingut del missatge que ha 
transmès l’interlocutor.

–  Sempre s’ha de ser amable i correcte; encara que es produeixin desavinences 
entre els interlocutors, mai s’ha de faltar al respecte, cridar o tallar la trucada 
sense acomiadar-se.

–  S’ha de prestar especial atenció al motiu pel qual l’interlocutor ens diu que 
ha realitzat la trucada. Si no ha estat capaç d’interpretar el que ha dit, s’ha 
de fer alguna pregunta perquè quedi identificada la finalitat de la trucada. 
Per exemple: “Li faria res repetir-ho, si us plau?”.

–  De vegades, pot ser que una paraula no s’entengui; per aconseguir-ho, ha de 
sol·licitar que es lletregi. El més usual és utilitzar noms propis de persones 
(X de “Xavier”) o noms de ciutats (B de “Barcelona”). Però, a vegades, és més 
complicat recórrer a aquests noms i s’utilitzen altres noms genèrics (Q de 
“quatre” o K de “kiwi”).

–  Hi ha empreses que tenen una persona destinada a rebre les trucades telefòni-
ques (recepcionistes) per després transferir-les a la persona corresponent. Per 
això, el recepcionista s’ha d’assegurar que, en transferir la trucada, l’extensió 
o el departament a qui va adreçada sigui el correcte, així com que aquesta 
persona es trobi disponible.

–  Si s’està atenent la trucada i per a qualsevol consulta o comprovació s’ha 
de posar l’interlocutor en espera, el primer que cal fer és disculpar-se i, si el 
temps d’espera pot allargar-se, cal advertir-ho i informar del temps aproxi-
mat en espera. Es poden utilitzar frases com: “Disculpi un moment, el poso 
en espera, perquè hauria de consultar l’estat de la seva comanda/incidència. 
L’espera es pot demorar aproximadament dos minuts”. Si ocorregués aquesta 
situació i el dispositiu té aquesta opció, és preferible utilitzar el botó de mute 
o silenciat de la conversa.

–  La finalització de la trucada ha de ser en el mateix to de veu agradable en el 
qual es va iniciar, acomiadant-se de la persona i convidant-la a contactar amb 
l’empresa sempre que ho necessiti. Com a norma de cortesia, s’ha d’esperar 
que pengi la persona que ha fet la trucada.

Qui s’espera, es desespera

Si el temps d’espera pot allar-
gar-se, cal advertir i informar del 
temps aproximat en espera. Es 
poden utilitzar frases com “Disculpi 
un moment, el/la poso en espera 
perquè vaig a consultar l’estat de 
la seva comanda/incidència. L’es-
pera es pot demorar aproximada-
ment dos minuts”.

Alfa, Bravo, Charlie

Hi ha un codi internacional de lle-
trejament que va ser creat pels 
membres de l’Organització d’Avi-
ació Civil Internacional, tot i que 
és poc utilitzat. Pots veure’l a 
l’annex.

Distinció entre el número “0” 
i la lletra “o” quan s’escriu 
a mà

Quan s’està apuntant a mà un codi 
alfanumèric, després és difícil 
recordar si es va escriure el número 
“0” o una lletra “o”; per distin-
gir-los, és usual posar una ratlla 
creuada en el “0”: Ø.
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Casos pràctics
4

La perfecta trucada incorrecta

La Paula, cap del departament d’atenció al client de l’empresa DISASTER, ha rebut últimament queixes dels 
usuaris sobre l’atenció telefònica rebuda. Per poder analitzar la situació i comprovar de primera mà quin és el 
motiu de les queixes, ha decidit fer ús dels enregistraments de les converses que es realitzen a l’empresa per 
millorar la qualitat del servei. A continuació, pots llegir la transcripció de la conversa que va mantenir el Pere, 
el recepcionista, amb un dels clients. 

Sona la trucada (es respon en deu tons):

–  Pere: Hola.

–  Client: Hola, estic trucant a l’empresa Disaster?

–  Pere: Sí, és clar.

–  Client: Podria passar-me amb el departament d’informàtica?

–  Pere: Amb qui?

–  Client: No tinc cap persona de contacte; entenc que pot ajudar-me, o almenys orientar-me, qualsevol persona 
del departament. Necessito urgentment una solució.

–  Pere: Doncs és que si no tinc una persona de referència no puc passar la trucada.

–  Client: No m’ho puc creure! Li estic dient que és un problema urgent i em surt amb això!

–  Pere: Què vol que hi faci jo, senyor? Torni a trucar quan tingui una persona de contacte.

–  Client: Sense cap dubte, la propera trucada que faci serà per posar una queixa per l’atenció telefònica rebuda.

–  Pere: Doncs faci el que vostè cregui convenient. Jo no puc fer-hi més. Adeu.

–  Client: Adeu.

Solució

La contestació per part del Pere, com és evident, deixa molt a desitjar. En primer lloc, és recomanable que 
el temps de resposta de la trucada es trobi entre els tres i cinc tons, ja que el fet de respondre al telèfon 
abans que acabi de sonar el primer to sol estranyar l’interlocutor, i si sona més de cinc tons ja se l’està fent 
esperar massa.

En despenjar el telèfon, el Pere hauria d’haver saludat dient bon dia o bona tarda, afegint la denominació de 
l’empresa i el seu nom. També hauria d’haver preguntat 
al client pel seu nom i si és un particular o truca d’una 
altra empresa, per poder adreçar-se a ell pel seu nom.

De manera correcta, va preguntar per quina era la per-
sona del departament amb la qual volia contactar, per 
així evitar que haguessin de transferir novament la tru-
cada dins del departament, però en cap cas pot no passar 
la trucada perquè no sàpiga qui és la persona de contacte.

Com que el client adverteix que és un problema urgent, 
el Pere hauria d’haver fet saber que s’encarregarien de 
donar solució al seu problema al més aviat possible. S’ha 
de comunicar que es transferirà la trucada a una persona 
del departament i que, un cop allà, el passaran amb la 
persona indicada.

El comiat hauria d’haver estat cordial, desitjant al client 
que passés un bon dia i que tornés a contactar amb l’em-
presa sempre que li convingués. 
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Casos pràctics
5

On puc reclamar? 

L’Albert Moragues va realitzar una trucada a la seva antiga companyia telefònica perquè se’l donés de baixa 
de la base de dades de clients, ja que les insistents trucades per oferir-li ser novament usuari dels seus serveis 
li resulten molt molestes. En aquesta mateixa trucada, l’operador li confirma la tramitació de la supressió de 
les seves dades personals en la companyia. A més, li recomana que realitzi un escrit sol·licitant aquest mateix 
dret, de manera que consti per les dues vies, per a més seguretat. Passats tres mesos, l’Albert torna a rebre 
una trucada oferint-li una portabilitat. L’Albert li comenta a l’operador que és conscient que ell no en té la 
culpa, però que estan vulnerant els seus drets, ja que va sol·licitar per via telefònica i per escrit el dret de 
supressió. Creus que hi ha algun organisme oficial que pugui ajudar l’Albert? Pot interposar alguna reclamació? 
En cas afirmatiu, ha de realitzar la gestió de manera presencial o pot fer-ho telemàticament?  

Solució

L’Albert Moragues pot demanar ajuda a diferents organismes oficials: entre altres, l’Agència Espanyola de Pro-
tecció de Dades (www.aepd.es/es), o la secretaria d’Estat que correspongui al ministeri competent (en l’any 
2020 li corresponia a la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa i a la nova Secretaria d’Estat per a 
l’Avanç Digital del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital). En aquestes institucions, l’informaran 
de manera gratuïta sobre quina és la manera d’interposar la reclamació corresponent, i pot fer-ho tant de 
manera presencial com telemàtica.

Confidencialitat de les trucades

Quan es realitzen trucades telefòniques, ja siguin personals o professionals, s’ha 
de tenir en compte que no se’n pot revelar el contingut sense el consentiment 
exprés dels interlocutors, ja que s’estaria vulnerant un dret fonamental consti-
tucional (art. 18.3 de la Constitució Espanyola), llevat que prèviament hagués 
estat autoritzat per un jutge o magistrat.

Si les empreses volen gravar les converses s’han d’ajustar al següent:

–  Han de demanar el consentiment de l’interlocutor quan s’aportin dades per-
sonals.

–  Han de recordar que poden gestionar els seus drets (accés, rectificació, supres-
sió, limitació del tractament, portabilitat i oposició).

No et quedis obsolet

L’antiga LOPD 15/1999 va ser 
derogada el 7 de desembre de 
2018 per l’entrada en vigor de la 
nova Llei Orgànica de Protecció de 
Dades i Garantia dels Drets Digitals 
3/2018; pots consultar-la a l’enllaç 
següent: www.boe.es

7
Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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7.2 >> Xarxes telefòniques

Des de la invenció del telèfon fins a l’actualitat, els sistemes de comunicació 
telefònica han evolucionat a passos de gegant.

Amb independència del tipus de línia telefònica que utilitzin les empreses, 
l’habitual és que disposin d’una centraleta, un equip multimèdia connectat a 
les xarxes que permet mantenir múltiples converses a través de diferents dispo-
sitius telefònics. Les centraletes poden gestionar i distribuir alhora les trucades 
entrants i sortints:

–  Trucades entrants: tenen un número comú, que assigna la companyia de 
telèfon. Normalment, la línia principal acaba en 00, i les extensions en 01, 
02, 03, etc. Tenir un accés directe als números de les extensions permet no 
col·lapsar la centraleta i que els interessats rebin la trucada directament.

–  Trucades sortints: segons el tipus de centraleta que s’utilitzi, caldrà marcar 
el número 0 abans de començar a marcar el número de telèfon al qual es 
vulgui trucar.

També, segons el tipus de negoci, és possible que hi hagi un call center o centre 
de trucades, que és un centre de treball on un grup d’especialistes realitza 
i rep trucades per gestionar les operacions fetes de forma quotidiana a l’em-
presa, com enquestes, telemàrqueting, televenda, suport tècnic, assistència 
en línia, etc.

Guies o directoris telefònics

Són serveis que ofereixen les 
empreses per localitzar el número 
de telèfon de qualsevol abonat, ja 
sigui persona física o una empresa.

Què és el núvol?

És un conjunt de servidors als quals 
es pot accedir a través d’Internet 
i que permeten emmagatzemar 
dades.

En anglès, es denomina cloud com-
puting.

Si us plau, no molesteu

Per defecte, les empreses de telefonia inclouen en les guies telefòniques els seus clients, que poden sol·lici-
tar que no ho facin. Si els inclouen de manera indeguda, els usuaris poden posar una reclamació a l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades adjuntant la documentació següent:

–  Còpia del document acreditatiu de la teva inclusió en guies d’abonats.
–  Còpia de la sol·licitud d’exclusió de les guies d’abonats presentada davant del teu operador, així com còpia 

que acrediti la recepció de la sol·licitud per part d’aquest operador.
–  Si correspon, còpia de la resposta facilitada per l’operador a la teva sol·licitud d’exclusió.
–  Si en el moment de la contractació vas manifestar a l’entitat la teva negativa al fet que les teves dades 

s’incloguessin a les guies d’abonats, hauràs d’acompanyar còpia del contracte o de la documentació que 
acrediti aquesta negativa.

Exemples 8

Línia analògica Línies digitals Línies IP o VoIP

La transmissió es 
realitza per fils de 

coure.
Només permet una 
comunicació per 
línia instal·lada.

Poden fer servir un 
format digital.
Permet major 
velocitat de 

transmissió: pot enviar 
trucades i dades 

alhora.
És el sistema més 

utilitzat per les pimes.

Les connexions 
es transmeten 

mitjançant fibra 
òptica, ADSL, LAN, 

etc.
Permeten converses 

simultànies i 
transmissió de dades 

alhora.

8
Tipus de xarxes telefòniques.
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8 >> Videoconferència

 La videoconferència és una forma de comunicació bidireccional o mul-
tidireccional en què es reprodueix imatge i so a través d’Internet. Es realitza 
entre dues o més persones des de llocs diferents, i per dur-la a terme són 
necessaris dispositius capaços de suportar aquest tipus de tecnologia, com 
ordinadors amb sistema de videoconferència, tauletes tàctils o telèfons in-
tel·ligents.

La videoconferència es pot realitzar mitjançant comunicació oral no presen-
cial; per tal que es produeixi de manera correcta, s’han de tenir en compte les 
qüestions següents:

–  Tots els participants s’han de presentar a l’inici de la reunió.
–  El to de veu ha de ser moderat, parlant de forma clara i pausada.
–  El torn de paraula ha de ser respectat, fins i tot amb més cura que en la comu-

nicació oral presencial, ja que en utilitzar mitjans tecnològics pot existir una 
mica de retard en la comunicació i poden solapar-se els sons.

–  Els gestos i moviments del cos han de ser moderats.
–  Si és necessari mostrar algun document o material gràfic, s’ha d’acostar el 

màxim possible a la pantalla; la qualitat de la imatge ha de ser bona i hi ha 
d’haver prou llum.

–  La imatge personal ha de ser d’acord amb la situació, com si s’estigués en una 
reunió presencial, havent d’evitar colors llampants o accessoris que puguin 
reflectir la llum o produir sorolls en moure’s.

–  En acabar, el tancament és igual que en qualsevol altre tipus de reunió, amb 
comiats i agraïment per la participació.

8.1 >  Elements o dispositius tècnics per poder realitzar una 
videoconferència

En l’actualitat, existeixen molts mitjans tècnics i a l’abast de tothom per fer 
videoconferències, ja que amb un simple telèfon mòbil es poden realitzar. An-
tigament, era un sistema menys accessible, i es necessitaven un hardware i un 
software específic. Les empreses segueixen utilitzant aquest tipus de sistemes pel 
fet que tenen més qualitat.

Avui dia, les videoconferències es poden realitzar amb els dispositius que tin-
guin les característiques següents:

–  Telèfons mòbils i tauletes tàctils que tinguin càmera, entrada i sortida d’àudio 
i un programa que permeti reproduir la videoconferència.

–  Ordinadors que tinguin integrats o connectats:
•  Càmera de vídeo o webcam.
•  Entrada d’àudio: altaveus.
•  Sortida d’àudio: micròfon.
•  Transferència de dades: Internet, LAN, etc.

–  Sistemes de videoconferències de tipus professional, formats per:
•  Càmera de vídeo o webcam.
•  Estació de so, o soundstation, coneguda comunament com a aranya, que 

permet l’entrada i sortida d’àudio.
•  Hardware i software específics per realitzar la videoconferència.
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8.2 > Webinar o seminari web

La paraula webinar és un anglicisme i, per aquest motiu, l’escrivim en cursiva, 
però l’Optimot recomana usar, com a formes catalanes equivalents, seminari web 
o seminari en línia. Pel seu nom ja es dedueix que es tracta d’un tipus de seminari 
impartit a través d’una web, mitjançant un sistema de videoconferència. 

En l’actualitat, estan proliferant aquest tipus de seminaris o conferències, amb 
gran acollida pel fet que tenen més difusió; a més, estalvien costos de lloguers 
de locals, poden acollir un major nombre de persones, a les quals els eviten la 
necessitat de realitzar un desplaçament.

El temps que porta preparar un seminari web és similar a la realització d’un 
seminari tradicional, ja que l’única diferència és que la comunicació es realitza 
a través d’Internet i no de forma presencial. Per tant, cal ser extremadament 
curós en la preparació del seminari web.

És recomanable realitzar alguna prova prèvia si mai se n’ha realitzat un, ja que 
es poden trobar dificultats tècniques. Per poder-se connectar, només són neces-
saris dispositius que permetin realitzar videoconferències casolanes.

Normalment, els seminaris web són anunciats i promocionats a les xarxes so-
cials, per la qual cosa aconsegueixen una major difusió.

Per poder-los retransmetre, cal programes o software específics, en la majoria 
dels quals les instruccions d’ús estan en anglès. N’hi ha de pagament i de gra-
tuïts, entre els quals es troben: Go to Webinar, WebEx, Anymeeting, ZipCast, 
Webinarjam, etc.

8.3 >  Plataformes per realitzar videoconferències o seminaris 
web

En l’actualitat, hi ha nombroses plataformes o aplicacions per realitzar video-
conferències o seminaris web; algunes són de pagament i altres gratuïtes.

Per utilitzar-les, només es necessita connexió a Internet i un dispositiu, ja sigui 
telèfon mòbil, tauleta tàctil o ordinador que tingui integrats o on es puguin 
instal·lar càmera i sistema d’àudio.

I ara, quina plataforma trio?

Avui dia hi ha tantes plataformes per poder realitzar videoconferències o semi-
naris web que és complicat decidir-se per una en concret. Es poden realitzar 
mitjançant Facebook, YouTube, Meet, Skype, Zoom, Teams, Go to webinar, Cisco 
Webex, etc.

És important que valoris les característiques que t’ofereix cadascuna, especial-
ment la seguretat i privacitat dels assistents, la qualitat del servei, el nombre 
d’assistents permesos, la possibilitat de silenciar el micròfon i apagar la càmera, 
el xat, la interactuació amb icones com ara aixecar la mà, la visualització en 
quadrícula de tots els assistents, la possibilitat de compartir la pantalla del 
ponent, etc.

La recomanació és la següent: un cop analitzades les diferents plataformes, 
decanta’t per una de concreta, ja que t’ajudarà a controlar millor totes les opci-
ons, llevat que a causa del teu model de negoci necessitis utilitzar-ne diverses. 

Exemples 9
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1 >> Què és la comunicació oral?

1·· Pensa en un exemple de comunicació oral presencial unilateral. Pot existir? Justifica la resposta.

2·· Com es pot produir el feedback o la retroalimentació en la comunicació oral? Què pot causar que no es 
produeixi amb fluïdesa? Posa’n un exemple.

3·· Si fossis un professor, on posaries l’èmfasi en la teva explicació?

4·· Quins són els avantatges i els inconvenients de realitzar pauses o silencis en una exposició oral?

5·· Digues si la següent afirmació és correcta i justifica la resposta: els principis bàsics de la proxèmica es 
poden aplicar en la comunicació oral no presencial.

6·· L’any 2020 es va produir una pandèmia provocada per la Covid-19. Creus que es van modificar les distàncies 
de l’espai personal que has estudiat en el punt de la proxèmica? Justifica la resposta.

7·· Quina és la característica que no té la comunicació oral presencial i sí la no presencial?

8·· Posa un exemple en què es pugui produir comunicació oral presencial i també no presencial. Detalla els 
elements següents en cada un dels casos: l’emissor, el receptor, el codi, el canal i el context. Quins elements 
tenen en comú? Hi ha alguna diferència?

9·· Quins mitjans tècnics auditius i audiovisuals utilitzaries per realitzar una comunicació oral no presencial? 
Posa’n, com a mínim, un exemple de cada un.

2 >> Elements de la comunicació oral

10·· Des que naixem, els éssers humans tenim capacitat per comunicar-nos mitjançant els elements verbals; es 
comença pels sons més primaris i amb el pas el temps s’aprèn i es perfecciona el llenguatge articulat. Podries 
dir què poden expressar els elements següents?

a) Crits. b) Xiulets. c) Plor. d) Riure.

11·· Tria un sistema de comunicació no verbal (llenguatge icònic) per comunicar-te amb els teus companys.

3 >> Procés de la comunicació oral

12·· Realitza un esquema o infografia amb les etapes del procés en la comunicació oral.

13·· En què consisteixen les barreres semàntiques? Posa’n un exemple.

14·· Quina diferència i quina similitud hi ha entre les barreres física i fisiològica?

15·· Com eliminaries les barreres psicològiques?

4 >> Tècniques per parlar en públic

16·· Tria un tema per fer una exposició oral (ha de durar aproximadament uns 5 minuts). Realitza els passos 
previs que són necessaris per fer una presentació eficaç.

17·· Exposa davant dels teus companys el tema de l’activitat anterior.

18·· Reflexiona sobre la teva exposició. Quins encerts has tingut? En quins aspectes pots millorar?

5 >> La imatge personal

19·· Acudiries a una entrevista de treball en una botiga d’esports vestit amb un xandall? Justifica la resposta.
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6 >> Formes de comunicació oral presencial
20·· Explica les característiques de la comunicació oral presencial en relació amb la seva manera d’iniciació. 
Posa’n un exemple de cada un.

21·· Qui són els intervinents en la comunicació oral presencial individual? I en la col·lectiva?

22·· Quines diferències i similituds hi ha entre una xerrada i un discurs?

23·· Enumera les característiques principals de la conferència.

24·· Creus que en ocasions el to que s’utilitza en les discussions és erroni? Quin creus que ha de ser el to 
correcte?

25·· Quina diferència hi ha entre un diàleg i una entrevista?

7 >> Comunicació oral no presencial

26·· Es pot realitzar una comunicació audiovisual mitjançant la comunicació telefònica amb un telèfon de 
sobretaula? Justifica la resposta.

27·· Realitza un guió d’una trucada telefònica que contingui errors i exposa’l, juntament amb un company, a 
la resta de la classe per identificar-los.

28·· Fes un esquema o una infografia de l’estructura correcta de les trucades emeses.

29·· Digues si la següent afirmació és correcta i justifica la resposta: és important utilitzar el somriure mentre 
es manté una conversa telefònica.

30·· Feu per parelles una conversa telefònica i graveu-la. Detecteu posteriorment si heu complert amb les 
regles de cortesia que s’han de complir amb les comunicacions telefòniques.

31·· Feu per parelles una trucada telefònica a classe; si és possible, graveu-la i exposeu-a l’aula; si no, feu 
una simulació. El motiu de la trucada és l’atenció a un client. 

32·· Quines són les característiques principals de les línies IP o VoIP?

33·· Quines diferències hi ha entre una línia digital i una línia analògica? Per a quin ús estan destinades?

34·· Quins tipus de trucades es poden gestionar i distribuir alhora des d’una centraleta?

35·· Què és una guia telefònica? En quin format es presenta?

36·· Busca a Internet informació de com realitzaries una trucada internacional. Identifica  a quin país i localitat 
pertany aquest número: 0034931234567.

37·· Digues quins són els codis telefònics internacionals que corresponen als països següents: Regne Unit, 
Portugal, Itàlia, Romania, Bulgària, República Dominicana, Colòmbia, Perú, Marroc, EUA i Austràlia.

8 >> Videoconferència

38·· Per realitzar una videoconferència personal, quins són els mitjans tecnològics que es necessiten? I per 
realitzar una videoconferència professional?

39·· Quina diferència hi ha entre una audioconferència i una videoconferència?

40·· Creus que avui en dia és fàcil accedir a mitjans per realitzar una videoconferència? Raona la resposta.
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1·· Enumera les característiques de la comunicació oral presencial.

2·· Busca exemples on s’accentuï la percepció selectiva; si és possible, utilitza algun vídeo per mostrar a l’aula.

3·· Llegeix un text o realitza un petit discurs sobre un tema de la teva elecció que tingui un minut de durada. Tant 
el professor com la resta de companys analitzaran el ritme, per comprovar si parles a una velocitat adequada o si 
tens una parla taquilàlica o bradilàlica.

4·· Series capaç de comunicar-te amb els teus companys mitjançant un sistema de comunicació no verbal (llen-
guatge corporal)? Realitza una prova.

5·· Ray Lee Birdwhistell va analitzar un conjunt de gestos fàcilment identificables. Reprodueix aquests gestos a 
l’aula i investiga si en tots els països es realitzen igual:

a) Alto!
b) No se sent.
c) Silenci!
d) No ho sé.
e) Compte, vigila!
f) Porti’m en el seu vehicle, si us plau (autoestop).

6·· Coneixes altres gestos que siguin fàcilment identificables i que no van ser estudiats per Birdwhistell? Realitza’ls 
a classe i comprova que els teus companys són capaços de comprendre’t.

7·· Realitza un roleplay (interpretació de rols) per parelles d’un diàleg. Altera l’ordre de les etapes de la comu-
nicació per comprovar-ne la importància del seguiment lògic.

8·· Fes una exposició oral als teus companys sobre com es fa una bona exposició oral en públic. Et poden servir 
de suport les tècniques per realitzar una presentació eficaç i els exemples 4 i 5 d’aquesta unitat.

9·· Tenint en compte la fórmula de Mehrabian, prepara una xerrada sobre un tema proposat pel professor. Poste-
riorment, exposa-la a l’aula.

10·· Realitza una conferència sobre un tema de la teva elecció o a elecció de professor. Utilitza les tècniques per 
realitzar una correcta exposició en públic.

11·· De forma individual, realitza un discurs sobre un tema de la teva elecció. Pots inspirar-te en discursos cone-
guts que trobis per la xarxa. Tingues en compte la fórmula V-V-V.

12·· Tria un tema juntament amb un company de classe. Feu un diàleg davant de la resta dels alumnes.

13·· Prepareu una discussió, sobre un tema que proposi el professor, en grups de quatre persones. Recordeu la 
finalitat principal de la discussió.

14·· Feu un debat. Trieu un tema amb l’ajuda del professor i establiu quins seran els participants i quines seran 
les postures que defensaran. Nomeneu un moderador, que finalment ha d’arribar a una conclusió.

15·· Per parelles, feu un roleplay d’entrevista. Podeu triar un personatge rellevant, com ara una escriptora, un 
investigador, una esportista o un actor de reconegut prestigi. Recordeu que les preguntes compromeses i personals 
no són correctes i els temes a tractar solen ser prèviament coneguts per l’entrevistat.

16·· Fes una recerca a Internet i tria un vídeo que expliqui quines són les característiques principals del simposi. 
Si no és possible l’accés a Internet, explica’l tu amb les teves paraules; pots utilitzar presentacions multimèdia.

17·· Feu a l’aula la lectura d’un assaig o visioneu un reportatge o una pel·lícula a elecció del professor. Després 
feu un fòrum i arribeu a unes conclusions finals.

18·· Quins tipus de congressos, segons el seu contingut, coneixes? Pots consultar-ho a Internet. Comenta’n almenys 
dos tipus.

19·· Has anat mai a un seminari? Si no és així, realitza’n una recerca a Internet o pregunta-ho als teus coneguts. 
Explica als teus companys en què ha consistit.

Més activitats a la 
teva versió digital
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20·· Quins dos tipus de grups poden existir en la comunicació oral no presencial?

21·· Quin seria el dispositiu o hardware que caldria utilitzar si fessis una videoconferència? Raona la resposta.

22·· En quines ocasions es pot necessitar que la conversa telefònica perduri en el temps? Quin mitjà utilitzaries 
per a això? Justifica la resposta.

23·· Qui ha d’elaborar el missatge quan es rep una trucada? Justifica la resposta.

24·· Digues si l’afirmació següent és correcta i justifica la resposta: l’escolta activa només ha de ser present en 
les trucades telefòniques realitzades.

25·· Realitza dues converses telefòniques i grava-les; en una utilitza una postura corporal correcta i en l’altra, 
una postura incorrecta. Analitza les diferències.

27·· Prepareu per parelles les següents trucades telefòniques; si és possible, graveu-les i reproduïu-les a l’aula; 
si no, feu una simulació o roleplay:

a) Trucada realitzada per donar informació sobre una oferta d’assegurança de la llar.
b) Recepció d’una trucada per part d’un client descontent, perquè la mercaderia no ha arribat en el temps esta-
blert.
c) Recepció d’una trucada per part d’un client que retorna una comanda.

27·· És necessari advertir que una conversa telefònica està sent gravada? Justifica la resposta.

28·· A quins organismes es pot acudir en cas que s’estiguin vulnerant els drets en les telecomunicacions o s’estigui 
gravant una conversa sense previ avís?

29·· Investiga a les pàgines web dels organismes oficials com es pot fer una reclamació sobre la gravació d’una 
conversa telefònica sense previ avís. Quins mètodes ofereixen?

30·· Tria una empresa privada que normalment faci trucades telefòniques als seus clients. Té fàcil l’usuari l’accés 
per conèixer els seus drets i exercitar-los? Exposa l’exemple a l’aula i justifica la resposta.

31·· Quin tipus de telefonia utilitzen les empreses en l’actualitat, telefonia mòbil o fixa? Quina creus que és la 
més usada per parlar amb els clients? I de manera interna? Justifica la resposta.

32·· Si et consultés un empresari d’una microempresa o una pime, quin tipus de xarxa telefònica li recomanaries? 
Justifica la resposta.

33·· Explica quines són les diferències entre una centraleta virtual i un centre de trucades o call center.

34·· On s’utilitza amb més freqüència la centraleta virtual? Quins avantatges té respecte d’una centraleta física?

35·· Si tinguessis una microempresa o una pime, quin tipus de centraleta triaries? I si fos una gran empresa? 
Justifica la resposta.

36·· Busca informació sobre les guies telefòniques. Quantes n’has pogut trobar en format digital? I en format 
físic? Esmenta-les.

37·· Quines diferències hi ha entre una guia telefònica física i una de digital? Existeix algun avantatge d’una 
respecte de l’altra?

38·· Realitza una checklist o llista de verificació amb els passos que cal realitzar per iniciar i finalitzar de manera 
correcta una videoconferència.

39·· Quina és la principal diferència que existeix entre la comunicació oral presencial i la comunicació que es 
realitza mitjançant videoconferència?

40·· Quins programes o software, o bé quines aplicacions o app, coneixes per realitzar videoconferències? Esmen-
ta’n almenys tres i digues quin ús se’ls sol donar (domèstic o professional).

41·· Per a quins tipus de situacions utilitzaries un seminari web? Justifica la resposta.

42·· Feu, en grups de quatre persones, un seminari web sobre un dels següents temes i publiciteu-lo a les xarxes 
socials: tècniques per parlar en públic, comunicació oral presencial, comunicació oral no presencial, etc.
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Estàs convocat

Cada vegada és més usual que les reunions de treball, especialment en les empreses internacionals o que tinguin 
seus en diferents comunitats autònomes, es realitzin mitjançant videoconferències. Existeixen moltes plataformes 
per poder-les realitzar. Cada empresa pot triar el seu proveïdor, que sol estar gestionat per grans empreses, per 
exemple Google o Microsoft Office 365. Aquestes empreses ofereixen paquets de serveis, com ara correu electrònic 
(permeten personalitzar-lo amb el nom de domini del client), xats, emmagatzematge en el núvol, processadors 
de text, fulls de càlcul, calendari i el sistema de videoconferència. La G suite de Google ofereix Meet/Hangouts, i 
Microsoft Office 365 la videoconferència amb Teams o Skype. També hi ha plataformes independents, com Zoom, 
Webex, Jitsi, etc. que ofereixen el mateix servei.

És important fer-ne una valoració en l’àmbit global per saber quin és el sistema més convenient, ja que, encara 
que la majoria tenen característiques comunes, hi ha particularitats que poden facilitar la tasca a l’empresa (per 
exemple, instal·lació directa de la vista en mode mosaic de tots els assistents, silenciat de tots els micròfons, 
compartir pantalla, interactuació amb el ponent; aixecar la mà, estar d’acord o tot correcte, agradar o acceptar 
una idea, etc.).

A continuació, s’explica com instal·lar l’aplicació de Zoom:

1. Cerca la web zoom.us i prem el botó Regístrese, es gratuita.

9
Pàgina d’Inici de Zoom.

2. Un cop registrat, cada vegada que vulguis accedir a l’aplicació prem al botó ingresar.

10
Pantalla d’accés a l’aplicació.

3. Un cop dins del programa, pots programar una reunió, entrar en una reunió o crear una sessió immediata. 

11
Entrar en una reunió o crear una reunió en Zoom.
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4. Si vols convocar una reunió per als pròxims dies, prem al botó programar una reunió. En aquesta pantalla, has 
d’emplenar els camps següents:

•  El tema de la reunió, perquè el coneguin els assistents convocats.
•  Una petita descripció, si cal.
•  Fixar el dia i l’hora, advertint que, si la reunió és a la península i hi ha assistents internacionals o residents 

a les Illes Canàries, és (GMT + 2) Madrid.
•  Si és una reunió recurrent, marcar aquesta opció et permetrà determinar la freqüència amb què la vols pla-

nejar, quantes vegades la vols repetir, i podràs afegir la finalització o bé per data o per nombre de reunions 
realitzades.

•  Pots generar una clau d’accés perquè només les persones que tinguin aquest codi hi puguin entrar.
•  L’opció de sala d’espera permet que les persones convocades accedeixin a l’aplicació, però sense entrar 

encara a la reunió, fins que l’amfitrió ho consideri oportú. Així podran entrar tots els assistents al mateix 
temps, i també permet veure quines són les persones que accedeixen a la videoconferència. Per tant, és 
recomanable tenir-la activada. També hi ha l’opció que els participants entrin a la sala abans que l’amfi-
trió, però tampoc és recomanable, llevat que siguin persones de confiança i aquestes puguin aprofitar per 
començar si l’amfitrió s’ha de retardar.

•  L’amfitrió pot determinar si a l’inici de la reunió tant ell com els assistents han de tenir la càmera encesa 
o apagada. S’ha de tenir en compte que l’assistent pot decidir si vol tenir tant la càmera com el micròfon 
activats o desactivats.

•  Hi ha l’opció de poder gravar les reunions. Es descarregaran directament en una carpeta de l’ordinador de 
l’amfitrió. 

12
Forma de gravar les reunions de Zoom.

5. Un cop configurada la reunió, has de prémer el botó desar, i se’t permetrà realitzar les opcions següents:

•  Afegir al calendari perquè et notifiqui i no se t’oblidi la reunió.
•  Obtenir l’identificador de la reunió per si algun assistent vol entrar a la reunió a través del botó Entrar a 

una reunió i no a través de l’enllaç.
•  Copiar l’enllaç de la invitació per enviar-lo als assistents.
•  Iniciar la reunió de manera immediata si fos necessari.
•  Editar la reunió; per exemple, pot canviar-se l’horari, però s’ha d’informar els assistents.

13
Possibilitats que ofereix Zoom en una reunió.
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6. Si vols consultar les reunions que tens pròximament, així com les que ja has tingut, pots accedir al botó blau 
al lateral esquerre. 

14
Consulta de les reunions que has tingut a Zoom.

7. Per començar la reunió, prem el botó iniciar i tria com vols interactuar: activar, desactivar i seleccionar 
l’entrada d’àudio i vídeo, si vols compartir des de l’inici la pantalla o vols compartir només la imatge de la teva 
càmera; pots convidar altres persones, xatejar amb els assistents i gravar la sessió.

15
Inici de reunió de Zoom.

8. Inicia la videoconferència, ja sigui compartint pantalla o bé iniciant el vídeo; recorda que pots tenir la càmera 
desconnectada però amb el micròfon activat si fos necessari. 

16
Pantalla inicial de videoconferència per Zoom.

9. En acabar la reunió, només has de prémer el botó finalitzar. Això permetrà que acabis la reunió per a tots o, 
si no es prem el botó, que la resta dels assistents hi segueixin.  



Avaluació

1. Què és la comunicació oral?

a) És la que s’estableix entre dues o més persones, té 
com a mitjà de transmissió l’aire i com a codi l’idioma.
b) És la que s’estableix entre una o dues persones, té 
com a mitjà de transmissió l’aire i com a codi l’idioma.
c) És la que s’estableix entre dues o més persones, té 
com a mitjà de transmissió l’idioma i com a codi l’aire.
d) És la que s’estableix entre dues o més persones, té  
com a mitjà de transmissió l’idioma i com a codi la 
vista.

2. En la comunicació oral no presencial:

a) L’emissor i el receptor es troben físicament en el 
mateix espai.
b) L’emissor i el receptor no comparteixen espai físic.
c) Les respostes a i b són correctes.
d) Les respostes a i b són incorrectes. A la informació 
hi ha d’haver resposta per part de l’interlocutor.

3. Les característiques principals de la veu són:

a) El ritme, el timbre i el to.
b) El volum, el timbre i el ritme.
c) El volum, el timbre i el to.
d) El timbre, el to i l’èmfasi.

4 Quin dels següents no és un principi bàsic de la 
comunicació oral?

a) Exposició clara del motiu.
b) Adequació del vocabulari al nivell dels receptors.
c) Ús de la simpatia.
d) Emissió del missatge de manera ordenada.

5. En relació amb la proxèmica, quin tipus d’espai és 
si la distància que hi ha entre els interlocutors és de 
45 a 120 cm?

a) Espai íntim.
b) Espai casual-personal.
c) Espai social-consultiu.
d) Espai públic.

6. Segons la fórmula V-V-V, Mehrabian va arribar 
a la conclusió que l’oient percebia la informació 
mitjançant la influència dels elements següents:

a) Elements visuals: 52 %, elements vocals: 38 % i 
elements verbals: 10 %.
b) Elements visuals: 50 %, elements vocals: 38 % i 
elements verbals: 12 %.
c) Elements visuals: 55 %, elements vocals: 38 % i 
elements verbals: 7 %.
d) Elements visuals: 53 %, elements vocals: 38 % i 
elements verbals: 9 %.

7. Per eliminar una barrera física, quina solució 
proposaries?

a) Utilitzar un codi conegut per emissor i receptor.
b) Comprovar que el missatge ha arribat al receptor i 
que aquest l’ha comprès.
c) Evitar els sorolls ambientals.
d) Crear un clima de confiança entre emissor i 
receptor.

8. L’ordre correcte per fer una presentació eficaç és:

a) Preparació, introducció, desenvolupament, 
tancament.
b) Introducció, preparació, desenvolupament, 
tancament.
c) Introducció, desenvolupament, preparació, 
tancament.
d) Cap de les opcions anteriors és correcta.

9. La xerrada és una forma de comunicació:

a) Individual i formal.
b) Individual i col·lectiva.
c) Individual i distesa.
d) Col·lectiva i formal.

10. Quina de les següents opcions no és una 
característica de la comunicació telefònica?

a) Hi ha d’haver almenys un emissor i un receptor.
b) El codi és el llenguatge parlat.
c) No perdura en el temps llevat que es gravi.
d) Exigeix   menor formalitat.

11. En relació amb una actitud adequada en les 
comunicacions telefòniques, quina és l’opció 
incorrecta?

a) No cal mantenir una posició corporal correcta.
b) S’han d’evitar les interferències en els dispositius 
electrònics.
c) És important mantenir el somriure.
d) No és apropiat l’ús de les falques.


