INSTITUT JAUME VICENS VIVES 2n BAT

EXPOSICIÓ ORAL DEL TREBALL DE RECERCA
A continuació trobareu una guia del que s'hauria d'explicar a la presentació del treball
de recerca. Com que cada treball és diferent, cadascú se l'ha d'adaptar al seu tema i a
la seva manera de fer. Llegiu-lo atentament, i després, seguint-lo punt per punt,
confeccioneu-vos el guió per a la vostra presentació. Reviseu-lo i modifiqueu-ne el que
calgui. Més avall, trobareu també algunes estratègies per fer una bona exposició oral.
Intenteu fer un guió clar i concís, en el qual hi hagi tots els mots clau del que voleu
explicar, per tal que no perdeu el fil de l'exposició.
Què s'ha d'explicar.
1.

Introducció: Per què he fet aquest treball? (Interès pel tema, facilitat de trobar
informació....) Què hi trobaran els lectors? Com està organitzat?

2.

Objectius: Abans de començar el treball m'he fixat uns objectius, que cal que els
expliqui amb detall: aprofundir, informar, avaluar, descobrir, analitzar, buscar
perquès, transmetre informació, aprendre a.... , ajudar a... (els objectius es formulen
amb infinitius). Els he hagut de modificar a mesura que el treball anava avançant?
Per què? N'hi he afegit, suprimit, variat...?

3.

Metodologia (mètode). Per aconseguir els objectius que m'havia fixat, he hagut
d'aplicar tota una sèrie de procediments (metodologia) que m'han ajudat a assolirlos. He treballat a partir d'alguna hipòtesi? Com m'he organitzat? Què he fet primer?
Què he fet en darrer lloc?
● Recerca bibliogràfica (llibres, revistes ... ) De què m'ha servit? Què n'he fet?
● Entrevistes a persones per tal d'obtenir informació que no és als llibres. M'ha
estat útil? Com he treballat, analitzat, comentat aquest material?
● Quin tipus de treball de camp (pràctic) he desenvolupat?
● Internet: Fins a quin punt l'he utilitzat? Només n'he "baixat" la informació?
● Contactes amb empreses i institucions. M'han ajudat? Qui tipus d'informació
n'he tret? Com he organitzat, analitzat, comentat aquesta informació?

4.

Contingut: He de fer un parell de pinzellades sobre el treball. Explico allò que més
m'ha cridat l'atenció, el que més m'ha agradat, allò que considero més important.
(Puc fer una ràpida visió del material de suport)

5.

Conclusió: Cal que avaluï els objectius que m'havia fixat per saber fins a quin grau
els he assolit. Puc comentar els més generals o aquell (aquells) que em semblin
més fonamentals. Puc formular una teoria? Tinc una opinió clara del perquè es
produeix un determinat fet.? A més a més, trec conclusions generals sobre el
treball. I per acabar explico "què m'ha suposat fer-lo"?.

Com ho he de fer?
Puc començar saludant els membres del tribunal ( i públic en general) i a continuació
iniciar la meva exposició oral, basant-me en el guió (pot estar projectat). Parlaré a poc
a poc, vocalitzaré al màxim i dirigiré sempre la mirada als membres del tribunal, no
només al meu tutor o tutora.

HE DE PROCURAR
●
● pensar que ho he de fer bé, però
mostrar-me dinàmic, obert i simpàtic
● mostrar-me disposat a aclarir dubtes
● oferir al tribunal la possibilitat
d'intervenir
● que la nota no depèn només de
l'exposició.

●
●
●
●
●

HE D'EVITAR
tenir el guió a la mà (cal que el deixeu
sobre la taula)
enraonar amb les mans a la cara o a la
butxaca
riure, mirar a terra
gronxar-me, si estic dret
repenjar tot el cos sobre la taula, si
estic assegut
pensar que el tribunal em vol fer la
guitza

Després de fer el guió, i tenint en compte totes aquestes qüestions, faré un assaig
general davant de companys (i/o familiars) i controlaré el temps (6 minuts). Cal que
tingui en compte que en el moment real de l'exposició aniré més de pressa del que he
anat durant l'assaig.
Evidentment, tot això que acabes de llegir és orientatiu. Tots teniu estratègies
pròpies que, ben desenvolupades i treballades us poden servir de gran ajut.
Segur que ho fareu molt bé. SORT!
Instruccions per al dia de l’exposició oral:
1. L’ alumnat ha d’estar a punt mitja hora abans del seu torn d’exposició.
2. El temps TOTAL dedicat a cada alumne/a és d’un màxim 15 minuts, repartits de
manera següent:
● 1 minut per identificar-se i arrencar l’arxiu informàtic de presentació, si en
porteu.
● 6 minuts d’exposició oral de presentació del treball.
● 3 minuts per aclariments per part dels membres del tribunal a l’alumne/a.
Posteriorment, l’autor del treball surt de l’aula.
● 4 minuts per omplir l’acta.
● 1 minut per fer el canvi d’alumne.

