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L’EXPOSICIÓ ORAL 
 
 
 
L’exposició oral és una part important del treball de recerca, encara que no és la part que es 
valora més (20% de la nota juntament amb la presentació del treball); per tant no confieu en què 
una exposició magnífica compensarà de sobres un treball pobre en seguiment i continguts, i no 
us desespereu si no confieu en les vostres qualitats per parlar en públic. S’ha de valorar en la 
seva justa mesura i, naturalment, treure’n el màxim rendiment .  Cal preparar-la, assajar-la en 
veu alta (si és possible amb públic), fins i tot memoritzar-la i comprovar-ne la durada (uns 15 
minuts, amb la flexibilitat que les circumstàncies permetin). 
 
S’avaluarà la capacitat per sintetitzar, exposar i defensar un tema.  No és un examen oral.  No ha 
de ser una lectura de les conclusions o una explicació-  resum del treball.  És una exposició que 
tracti de fer una síntesi de tot el treball fet i toqui les quëstions més fonamentals. 
 
L’exposició ha de ser clara, interessant, àgil i coherent: mostrar-se convincent.  S’ha de tenir 
cura de l’expressió (fluïdesa i naturalitat), d’utilitzar vocabulari adequat, de la bona 
organització del temps, d’un ús correcte del material de suport (si és necessari: diapositives, 
transparències, power point, canó projector...) i de respostes adequades a les preguntes del 
tribunal. 
 
En primer lloc, s’ha d’elaborar un esquema que contingui els punts bàsics de l’exposició en 
forma de títols.  Aquest esquema ha de servir de guia en el moment de l’exposició.  L’exposició 
ha de constar de tres parts: 
 
 

• INTRODUCCIÓ: quin és el treball, el tema, què es pretén aconseguir (objectius, les 
motivacions per triar aquest treball... 

 
 

• DESENVOLUPAMENT: explicació de les diverses informacions o idees, dels 
procediments i metodologia utilitzada (fonts bàsiques consultades, línia d’investigació 
seguida, problemes sorgits), de l’argumentació del que s’afirma, exemples de gràfics, 
anècdotes, il·lustracions... 

 
 

• CONCLUSIÓ: síntesi de les principals idees que recullin l’objectiu o hipòtesis 
plantejades en iniciar la recerca, què suggereix el tema presentat, etc. 

 
 
Podeu suggerir el professor especialista del vostre tribunal al vostre tutor. 
 
Heu de comunicar amb prou antelació al vostre tutor el material de suport audiovisual que 
necessitareu perquè es puguin distribuir els horaris dels tribunals adequadament 


