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LA DEFENSA DEL TREBALL. PRESENTACIÓ ORAL 

Abans de l’exposició 

• Conèixer a fons el treball realitzat. Si no s’ha treballat suficientment, s’ha copiat 
part del treball o s’ha rebut massa ajuda i no es coneix l’estructura i el contingut, és 
molt difícil transmetre’l bé en una exposició. Com més en sapiguem, més segurs 
n’estarem. És important transmetre que coneixem el tema en profunditat. 

• És aconsellable confeccionar un esquema del que es vol dir: apuntar les 
paraules clau en un paper o fer un PowerPoint per anar-les recordant. 

• Assajar l’exposició, bé davant un mirall, bé amb altri. Repetir-ho també davant el/
la tutor/a o els pares i germans. Acceptar les correccions. Aquests assajos 
serveixen per ajustar el temps d’exposició i també per eliminar les falques 
(repeticions inconscients de paraules, locucions o frases) 

• Dur roba adequada, però còmoda: no cal anar elegant, però sí evitar roba massa 
esportiva. 

• Comprovar abans de la presentació tot el material informàtic, imatge, so i els 
possibles suports físics. 

L’EXPOSICIÓ 

• Durant l’exposició s’ha de transmetre interès. Si no es té interès pel tema, no es pot 
esperar que als altres els interessi. 

• No s’ha de llegir el contingut d ela presentació a la pantalla. En adonar-se’n, el 
tribunal deixa de prestar atenció al discurs. 

• Parlar a poc a poc i vocalitzar és una de les millors maneres d’aparentar 
tranquil·litat. 

• Mirar als ulls de l’audiència (el tribunal): si se’ls mira es capta la seva atenció i es 
dóna sensació de seguretat. 

• Tenir elements de suport, com sostenir un bolígraf, un punter làser o uns fulls, pot 
ajudar a tranquil·litzar-se i a no gesticular en excés. Tot i això, cal tenir en compte la 
importància de l’expressió corporal: 

1. No bellugar-se, cal mantenir les cames quietes per demostrar tranquil·litat. 
No obstant això, pot ser bo canviar de tant en tant de posició. 

2. Evitar els tics: tocar-se els cabells o la roba, jugar amb les mans... 
3. Mantenir-se dret, ni inclinat ni encorbat. 
4. Expressar-se amb les mans per comunicar millor. Es pot assenyalar algun 

punt de la pantalla, un gràfic, una imatge, etc. 

Altres elements que s’han de considerar: 
• Fer un inici captivador, que impacti una mica per despertar l’interès i l’atenció del 

tribunal. 
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• A continuació cal ser rigorós en l’estructura de la presentació. Una introducció 

(aproximadament, un 10% del temps), un cos de l’exposició (70%) i unes 
conclusions (20%), tot seguint el treball. 

• És bo ajustar-se al temps que t’atorguen. Molt curt dóna sensació de pobresa i de 
pocs coneixements i molt llarg dificulta l’atenció dels que escolten. 

• Les conclusions han de tancar l’exposició de manera clara, fins i tot amb una frase 
final preparada. A continuació, és bo anticipar-se per oferir aclariments i contestar 
les preguntes que calgui. 

• No convé posar-se nerviós davant les preguntes: si es domina el tema, en 
contestar es demostra seguretat. Abans de contestar, es pot usar algun recurs, com 
beure aigua que, a part d’aclarir la veu, permet disposar d’uns instants per pensar 
la resposta. 

• És oportú deixar a la pantalla, mentre es responen les preguntes, una última 
diapositiva atractiva i que agraeixi l’atenció. 

• Durant el torn de preguntes, si no es coneix alguna resposta, el millor que es pot fer 
és admetre-ho: “La veritat és que en aquest moment no ho sé, però ho esbrinaré i li 
ho comunicaré quan ho sàpiga.” 

• En finalitzar, és bo agrair als assistents i al tribunal la presència, l’interès i les 
preguntes. Es pot guardar una frase o una anècdota per al final. 

ELS SUPORTS 

• El més adequat pot ser un suport visual com una presentació PowerPoint. Es 
poden triar també altres aplicacions com Impress, que és la versió d’OpenOffice. Hi 
ha altres opcions que s’emmagatzemen en un servidor web. És a dir, es pot crear 
la presentació i accedir-hi des de qualsevol lloc i qualsevol equip. Slideshare, Zoho 
Show i Google Presentations són les més conegudes. 

• Sempre cal dur-ne almenys dues còpies en suports diferents. 
• Alguns consells sobre la projecció: 

1. Feu-la atractiva visualment, amb colors poc estridents, amb imatges sobre el 
tema (fins i tot en el fons), però sense carregar-lo en excés. No cal fer 
ostentacions de colors i moviments d’imatges o carregar-la de formes i 
entrades. 

2. Ha de ser esquemàtica i estructurada, amb les parts ben definides per tal 
que sigui fàcil de seguir. 

3. Ha de tenir marges. 
4. És recomanable que contingui exemples adequats per aclarir el que 

s’explica. 
5. Ha d’incloure frases i paraules claus per seguir l’exposició. 
6. Es poden afegir enllaços per fer-la més atractiva (sempre que aporti 

quelcom a l’explicació, com ara imatges, vídeos curts...). En aquest cas, 
convé emmagatzemar-los al disc dur per agilitzar l’exposició. 

7. Es pot valorar facilitar la presentació (o un guió) al jurat en format paper 
perquè la segueixi millor. 

• Cal comprovar sempre la presentació abans de començar. 
• Algunes normes que poden ser útils: 
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1. Aproximadament una diapositiva ha de correspondre a un minut d’explicació 

(excepte exemples o imatges per alguna demostració). Per tant, no se 
n’haurien de passar més enllà de 15 o 20. 

2. S’aconsella, si les diapositives contenen text, no sobrepassar 7 línies ni 7 
paraules per línia.  

3. Una presentació ha de constar, com a mínim de tres parts diferenciades: 
introducció, nus o discussió i conclusions. 

4. Aquestes regles no han de convertir-se en límits per al que volem explicar. 
Ens són útils per reflexionar sobre el treball, per localitzar els punts dèbils de 
la nostra presentació i reforçar els forts. 

5. Evitar llegir únicament el contingut del suport a l’exposició. Només ha de ser 
una eina per seguir el guió de l’exposició. 

• Es pot comptar amb elements físics si escau: fer una petita demostració, dur un 
exemple del que s’ha fet en el treball, etc. 

CAL EVITAR... 

• Parlar de cara a la pantalla. 
• Usar un to monocord. 
• Creuar els braços. 
• Posar-se les mans a les butxaques. 
• Menjar xiclet, caramels ... 
• Molestar-se amb les preguntes o discutir amb el tribunal.


