


La preparació:

a) Tenir clar a qui ens dirigim

a) Reunir i seleccionar el material

a) Dissenyar el guió



La preparació:

a) Tenir clar a qui ens dirigim

• Qui hi assistirà?

• Per quin motiu?

• Quin nivell de coneixement tenen 
els assistents?



La preparació:

a) Dissenyar el guió

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.

Cal assajar en veu alta l’exposició, memoritzar-la i comprovar

que la durada s’ajusta al temps indicat.

L’exposició ha de constar de tres parts: introducció,

desenvolupament i conclusió



La preparació:

c) Dissenyar el guió

1. Introducció

• Objectius: captar l’atenció, despertar

interès…

• Contingut: sobre què parlarem? Durant

quanta estona? Com ho farem? Hi haurà torn de

preguntes?

• Estratègies: donar una idea bàsica, fer una

pregunta retòrica, explicar una anècdota

relacionada…



La preparació:

c) Dissenyar el guió

2. Contingut

• Objectius: donar una bona informació,

mantenir l’interès…

• Contingut: desenvolupament de les idees

amb claredat, exemples, utilització d’ajudes

audiovisuals…

• Estratègies: mostrar una tensió creixent,

limitar la durada, no perdre l’objectiu …



La preparació:

c) Dissenyar el guió

3. Conclusions

• Objectius: concretar les idees importants.

• Contingut: resum final.

• Estratègies: ser més concret que en la

introducció, no aportar noves idees, donar una

idea final clara i, si pot ser, impactant.



La posada en escena:

b) Alguns consells

Sobre la veu:

• Modula la veu: to, ritme, accents…

• Vocalitza (obra bé la boca)

• Controla el volum (tendim a parlar fluix).

• Controla la velocitat (tendim a parlar massa ràpid)



La posada en escena:

b) Alguns consells

Sobre el llenguatge:

• Utilitza els termes tècnics adequats

• Alerta amb les “crosses”!!

Sobre la mirada:

• Mira als assistents

• No miris sempre la mateixa persona o grup.



La posada en escena:

b) Alguns consells

Sobre el llenguatge corporal:

• Surt a parlar amb seguretat, sense arronsar les

espatlles.

• Mou-te durant la intervenció.

• Alerta amb el moviment de les mans!! (ni massa

mogudes ni massa parades. Agafar un bolígraf et

pot ajudar)



Suggerimens sobre el lèxic i la sintaxi

1.Tenir memoritzades algunes paraules difícils o

expressions importants. Si cal, tenir-les anotades en el

guió.

2. Expressar-se amb frases senzilles i clares. Per a això,

utilitzar frases curtes. Els circumloquis poden induir a

errors.

3. Tenir assajades les frases de difícil pronunciació. Si

s'han d'utilitzar paraules d'altre idioma, s'ha d'estar segur

de la pronunciació.

.



Suggerimens sobre el lèxic i la sintaxi

4. Suprimir les idees que en els assajos sortien malament i

si es creu que pel nerviosisme del moment es puguin

pronunciar erròniament.

5. Tenir memoritzades les frases més importants que pel

seu contingut puguin impressionar més a l'auditori.

6. El final ha d'estar molt bé cuidat i preparat per a no

divagar i acabar amb seguretat i aplom.

7. Una final bé expressat deixarà una bona impressió en

l'auditori

.


