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Skills, not talent

II Certamen d’Oratòria 2017
El II Certamen d’Oratòria va dirigit a alumnes d’ESO i Batxillerat de les escoles i instituts de Catalunya. Té
l’objectiu d’incorporar l’oratòria com a complement de l’aprenentatge i mitjà d’enriquiment personal.
L’oratòria ensenya els estudiants a escoltar, a dialogar, a argumentar, a reflexionar i a sintetitzar, com a base
fonamental per a una comunicació eficaç. L’oratòria és una habilitat i no pas un talent. Els resultats obtinguts dels tallers amb alumnes de diferents nivells educatius així ho demostren. És per això que el Certamen
d’Oratòria té també com a finalitat la millora de les competències de comunicació oral i plurilingüe. Podran
participar-hi alumnes de 1r - 4t d’ESO, i de 1r - 2n de Batxillerat, en qualsevol de les tres llengües: català,
castellà i anglès.

Bases del certamen

Regles del certamen

1. Els alumnes interessats hauran d’emplenar el
document de preinscripció adjunt i enviar-lo al
correu electrònic: certamenoratoga@gmail.com
Últim dia de preinscripció: 15 de desembre de
2016.

Els oradors parlaran durant 5 minuts, en la mateixa
llengua en què hagin escrit el text.
DATA del Certamen: Dimarts 25 d’abril del 2017,
10-13h. Paranimf de la Universitat de Barcelona.

2. Cada alumne escriurà un text (entre 500 i 600
paraules) de tema lliure, i l’enviarà al correu
electrònic: certamenoratoga@gmail.com
Últim dia per enviar el text: 30 de gener de 2017.

Premis

3. El nostre equip valorarà tots els textos rebuts, i
comunicarà a cada centre el nom de l’alumne/a o
alumnes seleccionats. Els autors seleccionats rebran una formació en Oratòria i Comunicació
d’impacte. Assistiran a 8 tallers impartits pel
nostre equip formatiu, on aprendran estratègies de comunicació oral amb el mètode Oratoga®
(Centre de Formació: carrer Santa Anna, 28).

Criteris de valoració
Els textos seran seleccionats d’acord amb criteris
d’originalitat, profunditat, reflexió, autocrítica, impacte social, varietat lingüística, capacitat per influir en
altres persones.
Les intervencions orals el dia del Certamen seran
avaluades seguint criteris de claredat, estructura, assertivitat, declamació, emotivitat, empatia, llenguatge
corporal, argumentació, persuasió.

Patrocinadors:

Amb

la col·laboració de:

1r Premi: Viatge a Roma
(estada de 5 dies, 4 persones).
2n Premi: Viatge a Roma
(estada de 5 dies, 2 persones).
3r Premi: Viatge a Roma
(estada de 3 dies, 2 persones).
Formadors:
Bàrbara Pastor, Doctora en Filologia Clàssica.
Directora General i creadora del Mètode OraToga®
Xènia Castelltort, Presentadora i experta
en Oratòria.
Oliver Bravo, Enginyer Industrial i expert
en Oratòria.
Impulsors:
Bàrbara Pastor
i Grup Promotor / Santillana
Amb el suport de:
Departament d’Ensenyament,
Generalitat de Catalunya

T

O R A

O G A

®

Skills, not talent
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Preinscripció
Nom i Cognoms:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Correu electrònic:
Curs:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………

Adreça:

Escola/Institut

................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

Correu electrònic:
Nom del tutor/a:

Tel:

..............................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Per què m’interessa participar-hi:

........................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data:
Signatura del pare/mare

Signatura de l’alumne/a

