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CONSELLS PER A L’EXPOSICIÓ ORAL 

Consells que podeu tenir en compte per fer una bona presentació oral del TR: 

1. Planifica l’exposició 

o L' exposició ha de ser clara i rigorosa i ha de sintetitzar tot el treball. No es 
tracta de llegir un text, sinó de parlar en públic.  

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

o Recorda que disposes d'un temps limitat.  

2. Prepara l’exposició 

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

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

o 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. 

o És convenient fer un guió esquemàtic de tots aquests punts. El podràs 
utilitzar durant la presentació. 

o Identifica i organitza els punts clau. Desenvolupa transicions entre aquests 
punts. 

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

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

3. Practica l’exposició 

o Memoritza l’estructura i el desenvolupament general de la seva intervenció. 
Fa molt mal efecte que el qui parla hagi de mirar contínuament el paper per 
saber què ha de dir. 

o Comprova que la durada de l’exposició no sobrepassa el temps de què es 
disposa. 

o Assaja en veu alta. 

o Assegura’t que el material que has preparat és visualment atractiu.   
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4. Presenta 

o Mira al públic. No parlis mirant al terra o amb la vista perduda. 

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, però el mínim possible. 

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


