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Institut Guindàvols

ORIENTACIONS SOBRE L’EXPOSICIÓ ORAL DEL TREBALL DE RECERCA

DATA: Les exposicions es realitzaran el dimecres 21 de gener. Cal parar atenció a l’hora i
l’aula assignada. Si algú (alumnat) té un problema greu que no li permeti fer l’exposició
aquest dia, ho ha de comunicar prèviament al tutor o tutora i a la coordinadora dels treballs
de recerca i es buscarà una solució.

L’exposició oral compta un 20% de la nota del treball. Sorgeix de la mitjana aritmètica entre
la nota de les dues persones que formen el tribunal. El tribunal està constituït pel tutor o
tutora del treball i un altre professor o professora pertanyent al departament al qual es
podria adscriure el tema del vostre treball o un altre afí.
Es valoren els aspectes següents:
Presentació (quin és el treball, què es pretén aconseguir).
Desenvolupament de les idees fonamentals.
Conclusió.
Entonació, pauses, seguretat.
Claredat.
Ús del vocabulari adequat.
Capacitat de síntesi.
Domini del tema.
Adequació i ús de suports audiovisuals.
Quant a les preguntes del tribunal: adequació de les respostes.

Aspectes tècnics
- Durada: Cal preveure una durada de 20 minuts aproximadament. (De fet, hi ha un
mínim de 15 minuts i un màxim de 25. Es deixa un interval de 30 minuts entre
exposicions però cal tenir en compte que es necessita un temps per preparar-se,
provar el canó de vídeo, etc). Preneu-vos el vostre temps a l’hora de preparar-ho tot:
els fulls, la presentació, etc.
- Cal pensar quin suport s’utilitzarà (presentació en power point o altres formats de
presentació, fotocòpies, pissarra). Es recomana fer una presentació en diapositives o
similar, tot i que no és obligatori. És convenient, però, portar sempre en paper el
contingut de les diapositives per si hi hagués problemes tècnics. Podeu portar la
presentació en un llapis de memòria, però penseu què fareu, si us falla el llapis.
- Disposareu d’ordinador i canó de vídeo. (Si es necessita altre material, cal comunicarho a la coordinadora o persona tutora). Cal comprovar prèviament si a l’aula
assignada hi ha instal·lats els programes informàtics que es necessiten per tal de fer
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l’exposició. Tingueu present també les diferents versions dels programes. Es
recomana fer les proves pertinents un dia abans de les exposicions.
Necessitareu connectar-vos a internet durant la intervenció? Heu de tenir en compte
la possibilitat que hi hagués problemes tècnics durant l’exposició i que no fos
possible la connexió.
Heu de ser puntuals. És un requisit indispensable: si arribeu tard, només disposareu
del temps restant i a l’hora marcada haureu de finalitzar la vostra exposició, ja que a
continuació n’hi ha d’altres.
Cal assajar l’exposició al menys un parell de vegades per calcular el temps i agafar
agilitat.

Algunes pautes
Cal saludar les persones membres del tribunal. “Bona tarda...”. Mireu-los a la cara i
procureu mantenir una postura correcta.
Es recomana adreçar-s’hi amb un tracte de vosaltres.
Es recomana fer l’exposició de peu. Cal anar repartint la mirada entre les diferents
persones assistents tant si són del tribunal o altre tipus de públic. En acabar la
intervenció us podeu asseure i demanar al tribunal si té preguntes a fer.
El tribunal tindrà una còpia del vostre treball al davant durant l’exposició i aniran
prenent notes, si s’escau. No us heu de preocupar per això.
Acabeu l’exposició agraint l’atenció als membres tribunal i demanant si tenen
preguntes per fer-vos.
Podríeu acabar amb una frase d’aquest tipus: “Aquí s’acaba l’exposició, si teniu
alguna pregunta...”
Heu d’utilitzar un registre estàndard de llengua. Eviteu les expressions col·loquials i
també els mots «crossa». Ex. bueno, pues, merda, osti … Si us equivoqueu en algun
moment, podeu dir: disculpeu..., perdó, m’he confós... i continuar amb l’exposició.
Planificació de l’exposició
És fonamental la claredat i precisió. Elaboreu un guió amb l’ordre i les parts de l’exposició.
Aquest guió l’haureu de tenir al davant mentre aneu parlant i us servirà de suport.
Comenceu per dir el títol i l’objectiu del treball. Expliqueu bé la metodologia que heu seguit i
les parts de què està format amb l’ordre adequat.
Aneu exposant el contingut de cadascuna de les parts d’una manera resumida.
Expliqueu les conclusions detalladament, ja que és una part fonamental del treball. No us
faci por parlar dels entrebancs amb què us heu trobat.
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Aspectes que poden formar part de les conclusions:
-Què he fet?
-Per què és important o significatiu allò que he trobat o aconseguit?
-He assolit els objectius que em proposava?
-Fins on he arribat?
-Amb quins obstacles o problemes m’he trobat?
-Què m’ha fallat?
-Com es podria continuar o millorar el treball fet?
-Què he après en aquest treball?
Si feu presentació de diapositives vigileu de no excedir-vos amb el text; la presentació ha de
ser esquemàtica, un índex; tot i que us ha d’ajudar a l’hora d’exposar, no hi ha d’estar escrit
tot el treball. Afegiu al final fotos demostratives d’alguna part del treball per si teniu temps
de mostrar-les. Si en el vostre treball heu construït algun objecte, serà fonamental mostrarlo també al tribunal.
És convenient tenir una reunió amb el tutor o tutora del treball per tal de preparar
l’exposició.
Alguns consells
Parleu prou alt i articuleu bé els sons.
Actueu amb naturalitat i sense rigideses. Ja s’entén que no sou experts/es a l’hora de
parlar en públic i que estareu prou nerviosos/es. És normal i el tribunal ja se’n fa la
idea.
Utilitzeu gestos i expressions de la cara que puguin reforçar la paraula. Mireu el
tribunal tot repartint la mirada.
Varieu la velocitat i el to per tal de no ser monòtons/es. Alentiu el ritme en els
passatges difícils o punts importants. Separeu amb pauses les idees o les parts
principals.
Poseu en relleu l’organització de l’exposició amb l’ajut de connectors, lligams lògics o
articuladors.
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