
L'EXPOSICIÓ ORAL 
 
Els treballs de recerca no són només treballs escrits, sinó que també es 
presenten de forma oral davant del professorat i, de vegades, davant de públic 
format per companys i companyes de la teva classe o d'altres cursos. Per tant, 
un cop acabada la redacció, cal preparar com es durà a terme la presentació 
oral, amb les estratègies i els recursos adients perquè la impressió de qui 
t'avaluï sigui positiva i ajudi a millorar la qualificació. 
 
Per damunt de tot, pensa que una exposició oral és un tipus de discurs i, com a 
tal, ha de respectar les normes de construcció d'un text: coherència, cohesió i 
adequació. 
 
L'exposició o presentació oral del treball de recerca ha de ser una transmissió 
clara del contingut del teu treball. És clar que no podràs explicar fil per randa tot 
el que s'hi conté; per tant, hauràs de fer una selecció del que és més important 
mitjançant la confecció de notes o apunts, que seran una mena de resum de 
les parts del treball i que podràs utilitzar com a guió durant l'exposició. 
 
D'altra banda, per tal de fer una exposició més amena et pots servir de diversos 
recursos audiovisuals o tecnològics, com diapositives, vídeos, fotografies, 
transparències, experiments realitzats, etc. Cal preparar i comprovar tot el 
material de l'exposició amb antelació i estudiar en quin moment serà més 
oportú utilitzar-lo. 
 

 
Presentació oral  
 
Si vols fer una bona presentació oral del treball de recerca, segueix els consells 
següents: 

1. Planifica la presentació 

o L' exposició ha de ser clara i rigorosa i ha de sintetitzar tot el 
treball. No facis únicament una lectura de les conclusions. 

o Pensa quins mitjans tècnics pots utilitzar (ordinador, projector de 
diapositives, retroprojector de transparències, reproductor de 
vídeos, CD-ROM, PDI..). 

o Recorda que disposes d'un temps limitat (temps total: 30 minuts, 
20 minuts exposició i entre 5 i 10 minuts per contestar preguntes). 

2. Prepara la presentació 

o L'exposició ha de tenir tres parts: introducció, nucli i conclusions 
igual que el cos de l'informe. 

o Identifica i organitza els punts clau. 

o Desenvolupa transicions entre els punts clau. 



o Escull els exemples i incidents més adequats per a clarificar la 
presentació i fer-la amena. 

o Prepara un guió esquemàtic de l'exposició amb els punts clau del 
treball i els exemples. El podràs utilitzar durant la presentació. 

o Prepara informació visual per a il·lustrar els punts clau. 

o Si disposes dels mitjans necessaris pots preparar plantilles de 
presentació amb el Microsoft Power Point i projectar-les en la PDI. 
 

3. Practica 

o Memoritza l'estructura i el desenvolupament general de la teva 
intervenció. 

o Assaja en veu alta i comprova que la durada de la teva 
intervenció no sobrepassa el temps del que disposes. 

o Assegura't que el material que has preparat és visualment 
atractiu. 

 

4. Presenta 

o Estableix contacte visual. 

o Parla a poc a poc, amb naturalitat i amb un to de veu audible. 

o Mostra't relaxat i convençut de l'interès del teu treball. 

o Consulta el guió durant la presentació. 

o Centra’t en el fonamental i exposa la conclusió de forma 
convincent. 

Et pot ajudar escriure l'informe sobre una plantilla prèviament preparada amb 
una estructura més completa i sobre la qual tu podràs decidir quins dels 
elements optatius vols incloure. 
 
L'informe s'ha d'escriure en fulls DIN A4 numerats i s'ha de presentar a l’acabar 
la presentació oral. 

 

 

 

 



Presentació oral 

L’exposició oral forma part intrínseca del teu treball. Les paraules escrites no es 
defensen a si mateixes, has de fer-ho tu davant d’un tribunal. Però això no t’ha 
d’impressionar, pensa que en aquells moments ets tu qui més saps del tema. 

Has de tenir molt clar des de l’inici que l'exposició pretén mostrar la totalitat del 
teu treball de forma sintètica, i no només les conclusions. 

Comença informant-te de: 

• quants minuts disposaràs per fer-la, descomptant els dedicats a 
preguntes  

• i si hi ha possibilitats materials de fer servir mitjans tècnics  

Després: 

• Divideix l’exposició en tres parts: introducció, nucli i conclusions, 
calculant els minuts que dedicaràs a cadascuna  

• La introducció i la conclusió seran molt semblants a les del treball escrit: 
identifica els punts clau: tema, hipòtesi, metodologia, parts del treball, 
conclusió  

• Però el nucli de l’exposició no pot ser un resum de tot el cos del treball, 
sinó una presentació del fil argumentatiu, que serveix per respondre a la 
hipòtesi inicial i arribar a la conclusió  

• Fes un guió esquemàtic de tots aquests punts  

Amb aquest guió bàsic: 

• Pensa com pots presentar cada punt per fer-lo més intel•ligible: 
exemples, textos, imatges...  

• Pensa també quins mitjans tècnics et poden ajudar (ordinador, projector 
de diapositives, retroprojector de transparències, reproductor de vídeos, 
CD-ROM, connexió a internet...); un mitjà molt útil es una presentació en 
Power Point  

• Però no oblidis el tems que tens  
• Enllesteix el guió –que podràs fer servir durant l’exposició- i els teus 

suports  

I ara practica: 

• Memoritza el guió  
• Assaja en veu alta, comprovant la claredat i precisió de l’exposició (fes-

ho davant d’algun amic o familiar que no conegui el teu treball i 
pregunta’l si s’entén)  

• Comprova que la durada de la teva exposició no sobrepassa el temps 
del que disposes  

• Assegura't que el material que has preparat ajuda realment a la teva 
exposició (a vegades distreu d’allò que és essencial), i que els mitjans 
tècnics funcionen tots correctament . 


