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Presenta a l’estil PechaKucha (12287/473)

Data alta: 30/11/2021

Consulteu els itineraris formatius a qui va 
adreçada al Banc d'Accions Formatives (BAF):

Presenta a l’estil PechaKucha

Webinar pràctic que et permetrà conèixer com fer una presentació en 6 minuts i 40 segons seguint 
l’estil Pechakucha i utilitzant alguna tecnologia de
producció de presentacions de la web social.

Presentació

Col·lectiu destinatari Modalitat
Sessió De Formació

Canal
Videoformació

BAF de la Diputació de Barcelona

BAF dels Ens Locals

hores2

Temporalització

Nombre d'assistents per edició
Mínim

20

Màxim

30

Òptim

25

Hores presencials: 0

Hores de treball virtual: 0

Hores de videformació: 2

Distribució horaria:

Durada total:

Programació setmanal orientativa:

1 setmanes

Objectius

Continguts

. Implementar la tècnica àgil de presentació d’informacions, projectes,etc. PechaKucha.
. .Conèixer 
els components (de contingut i continent) propis de la tècnica PechaKucha.
. .Experimentar amb 
una tecnologia d'edició de presentacions al núvol.

1. Pecha què? PechaKucha
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https://recursos-formatius-db.diba.cat/ca/recursos-accions-formatives/accio-formativa/presenta-lestil-pechakucha
https://recursos-formatius-ens.diba.cat/ca/recursos-accions-formatives/accio-formativa/presenta-lestil-pechakucha
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Orientacions metodològiques per al participant
Videoformació dinamitzada de presentació de la tècnica, amb petites pràctiques i temps per a la 
intervenció dels participants.

Certificació

Per assolir la qualificació d'APTE, els requeriments són:

Assistència

Aprofitament

Certificació:

- Assolir un mínim de         punts del total dels elements d'avaluació.

- Haver assistit al 100% de les sessions convocades

Orientacions per a l'avaluació

Nivell d'avaluació

Valoració de les actituds i la participació

Superació d'activitats a partir d'uns criteris establerts

Demostració de l'aplicabilitat al lloc de treball

►

►

►

Materials formatius de consulta

Sistema d'avaluació

2. Contingut de les presentacions
3. Tecnologies d’edició de presentacions (no t’amoïnis pel disseny)
4. Consells per no perdre els 
nervis quan es parla en públic

Assistència

Prova

Producte

Metodologia d'avaluació

Assistència

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

Materials de referència per a l'acció formativa

Materials formatius complementaris:
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