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Comunicació Neotelling. 

L’art de comunicar amb tecnologia a l’aula 

Destinataris: 
PDI 

Modalitat: 
En línia 

Llengua: 
Espanyol 

Duració: 
8 h 

Destinataris: perfil professional 

PDI de la Universitat de València que faça classes en línia i classes híbrides (en espais físics 
amb gent connectada en línia) 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 20/01/2021 

15.30 - 17.30 En línia 
2a 25/01/2021 

3a 26/01/2021 

4a 28/01/2021 

Formació síncrona 

 

Professorat responsable 

Rocío Martín López 

Especialista a ensenyar a parlar en públic amb noves tecnologies i en entorns digitals, 
és creadora de Neotelling i autora de dos llibres sobre oratòria per a adults i infants. 

CEO i fundadora de l’acadèmia d’oratòria Neotelling. 

Premi Iberoamericà de Joventut en la categoria de narrativa digital per l’aportació 
innovadora de Neotelling a la formació en habilitats comunicatives. 
Ponent internacional sobre comunicació eficaç en entorns digitals i responsable 
d’estratègia de Canal Sénior. 

mailto:sfp@uv.es
mailto:udie@uv.es


Adreça: Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” 
c/ Serpis, 29 | 46022-València | Campus dels Tarongers 
961 62 50 30 | 961 62 50 32 Telèfon | Fax 

Correu electrònic: sfp@uv.es | udie@uv.es Página 2 de 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 
L’objectiu d’aquest curs és aconseguir una comunicació més efectiva a través de noves tecnologies perquè 
els docents no solament coneguen com impartir sessions presencials, sinó també com fer-ho d’una manera 
eficaç per mitjà de noves tecnologies i com implementar aquestes en ambdós escenaris. 

CONTINGUTS 
• Fer veure als assistents que una comunicació efectiva és essencial. 
• Comprovar en directe els efectes que genera una comunicació ineficaç amb una altra de més eficaç 

(amb inclusió en les dinàmiques de noves tecnologies). 
• Conèixer com desenvolupar classes més atractives i impactants mitjançant diferents formats de 

contingut i el control de la comunicació. 
• Descobrir noves eines i suscitar la curiositat per aprofundir-hi després en el dia a dia de cada docent. 

Competències que es desenvoluparan 

− Comunicació eficaç. 
− Comunicació no verbal. 
− Lideratge. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Participació en les sessions. Interioritzar i practicar el coneixements adquirits. 

Assistència, com a mínim, al 85% del total de les hores i realitzar les tasques obligatòries fixades en el 
programa o encomanades pel tutor o la tutora o el professor o la professora. 
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