
LA PRESENTACIÓ ORAL                                  Institut Castell d’Estela 
 
 
L’última tasca que heu de realitzar del treball de recerca és l’exposició oral davant del 
tribunal. És un fet important ja que mostra directament el vostre coneixement de la recerca 
realitzada. Val a dir que és important fer una bona recerca, però no ho és menys saber-la 
comunicar correctament. Amb la presentació heu de mostrar el vostre coneixement sobre el 
tema treballat, visualitzar el vostre interès i l’experiència adquirida amb el desenvolupament 
de la recerca i defensar els vostres resultats. Vosaltres sou els coneixedors del tema que 
heu fet i, per tant, heu de demostrar-ho davant del tribunal. Recordeu també que la 
presentació oral és avaluada. 
 

Per orientar-vos i fer una bona presentació oral del treball podeu seguir aquests consells: 
 
 
1. Planifica la presentació 
 

• A la presentació oral davant del tribunal heu de fer una exposició general de la recerca que heu 
realitzat. No es tracta d’explicar tot el treball sinó de mostrar-ne a grans trets tant el 
desenvolupament com els resultats. Heu de destacar allò més rellevant i il·lustrar-ho amb exemples. 
Un esquema podria ser: 

 
   - Justificació del tema escollit 
   - Objectius que es pretenien assolir, indicant si s’han assolit o si s’ha hagut de replantejar.   
   - Indicar les fonts d’informació utilitzades, el material necessari i les dificultats trobades... 
   - Assenyalar quin ha estat el procés de desenvolupament del tema. 
   - Síntesi, conclusions i opinió personal. 

 
• L' exposició ha de ser clara, rigorosa i amena. Heu de mostrar el vostre interès pel tema i procurar 

que pugui ser interessant pel tribunal. 
 
• Us heu de plantejar: Què vull explicar? Amb quin ordre? Quins elements vull destacar? Seria 

interessant posar exemples extrets del treball? Quins mitjans utilitzaré? 
 
• En algunes presentacions i per les característiques del treball potser haureu d’utilitzar algun mitjà de 

suport (ordinador, projector, reproductor de vídeos, connexió a internet, reproductor d’àudio, 
pòsters...). S’han d’utilitzar aquests mitjans sempre i quan siguin realment rellevant pel que voleu 
mostrar. No s’acceptaran, per exemple, exposicions amb Powerpoint que no facin res més que 
mostrar el que esteu explicant oralment. 

 
• Recordeu que disposes d'un temps limitat d’uns 20’. 
 
 
 
2. Prepara la presentació 
 
• L'exposició pot tenir tres parts semblants al dossier: introducció, nucli i conclusions. 
 
• Cal que anoteu els punts claus que voleu anar explicant i que els ordeneu. 
 
• Cal que penseu com anireu explicant aquests punts claus i com anireu passant d’un a l’altre. 
 



• Escolliu els exemples i incidents més adequats per a clarificar la presentació i fer-la amena. 
 
• Prepareu un guió esquemàtic de l'exposició amb els punts clau del treball i els exemples. El podreu 

utilitzar durant la presentació. 
 
• Prepara, si cal, informació visual per a il·lustrar el que voleu explicar. 
 
 
 
3. Practica 
 

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

• Assaja en veu alta i comprova que la durada de la teva intervenció no sobrepassa el temps del que 
disposes. Fes-ho també davant d’altres persones que et puguin aconsellar posteriorment. 

 

• Assegura't que el material que has preparat és visualment atractiu i pensa com i quan l’utilitzaràs. 
 
 
 
4. Durant la presentació (20’ de durada) 
 

• Estableix contacte visual amb els integrants del tribunal, dirigint-te a tots ells. 
 

• Procura parla a poc a poc, amb naturalitat i amb un to de veu audible. 
 

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

• Si segueixen un guió consulta’l calmadament durant la presentació, però sense perdre el fil del que 
expliques. No et limitis a llegir o a mirar tota l’estona el guió. 

 

• Centrat en lo fonamental i exposa la conclusió de forma convincent. 
 

• Si t’encalles, et perds o quedes en blanc recondueix la situació. Atura’t un moment, demanant 
disculpes i centra’t per tornar a començar. 

 

• Torn de preguntes. És possible que el tribunal et faci preguntes un cop hagis acabat l’exposició. 
Pensa calmadament el que contestaràs i procura exposar-ho tan bé com puguis. 

 
 
 
 
Veure el quadre de la pàgina següent que us indica diferents qüestions que s’han de tenir en compte 
durant la presentació oral.  



ASPECTES CONCRETS EN QUÈ US HEU DE FIXAR DURANT LA PRESENTACIÓ ORAL 
 
 
Domini del cos 
 
-Cal que tingueu una bona disposició corporal (situació respecte a l'auditori, presència, naturalitat,..) 
 
-Cal que mireu adequadament el tribunal i el públic. 
 
-Cal que us sapigueu acompanyar d'una bona gesticulació. 
 
Ús de la veu 
 

-Cal que articuleu  bé (que pronuncieu bé els sons, que vocalitzeu correctament i no us 
entrebanqueu) 
 

-Cal que reguleu el volum de la veu  (que no sigui ni massa alt ni massa baix, que sigui sempre el 
mateix,...). 
 
-Cal que controleu el ritme de la parla (que no parleu massa de pressa o a  poc a poc, que  no parleu 
a  batzegades,...). 
 
-Cal que respecteu les pauses o silencis. 
 
-Cal que utilitzeu recursos per a  millorar l'expressivitat (entonació, vivesa expositiva, inflexions de la 
veu,...). 
 
Correcció gramatical 
 
-Cal que estructureu bé les frases. 
 
-Cal que cohesioneu adequadament les distintes parts del discurs (que feu  un bon ús dels temps 
verbals, els  pronoms febles, els  
connectors i lligams discursius,..) 
 
-Cal que utilitzeu el lèxic amb riquesa i   propietat (que sigueu  precisos en  l'ús  del  vocabulari, que 
no digueu barbarismes,...). 
 
-Cal que eviteu els mots o expressions crossa i els tics lingüístics.  
 
Organització del contingut 
 
-Cal que seguiu un esquema o guió expositiu. 
 
-Cal que ordeneu  bé les idees i que les expresseu  amb coherència. 
 
Capacitat comunicativa 
 
-Cal que utilitzeu tots els recursos comunicatius possibles que donin vivesa i amenitat al vostre 
discurs i que serveixin per convèncer o persuadir el vostre auditori (canvis de timbre, to i 
intencionalitat de la veu, ús estratègic d’elements amenitzadors -exemples, dades, anècdotes... -, ús 
de pauses estilístiques i comunicatives, ús del llenguatge ponderat...)  
 
 
 


