
Presentacions acadèmiques II 
 
* Centrant-nos en el suport visual 
Cada vegada que hem de presentar un treball o fer una exposició fem front a un 
exercici que va més enllà de la memorització i, en el millor dels casos, l’estudi. 
En primer lloc, per construir un discurs hem de realitzar tot un procés de recerca i 
investigació. Això ens porta a fer-nos qüestions, a divagar, a convertir-nos en 
“especialistes”. 
El primer que hem de tenir en compte, doncs, és que preparar una exposició requereix 
temps: una bona presentació no pot fer-se el dia anterior, sinó que és necessari temps 
i planificació: seleccionar idees clau, escollir imatges, dissenyar, sincronitzar temps... 
Seleccionar el contingut a presentar és probablement la part més difícil quan preparem 
una presentació. Després de dies fent recerca i recavant informació, el volum 
d’informació pot transformar-se en un problema. Per això, convé agafar unes idees 
principals i tractar de transmetre-les.  
Quan dissenyem les plantilles de la nostra presentació intenteu no saturar-les amb 
textos molt llargs, sinó que resulta més efectiu presentar una idea per làmina (en el 
pitjor dels casos mai més de 4 conceptes o imatges). 
En acabar les plantilles sempre podeu revisar-les per eliminar contingut que sobri. 
El text de les diapositives ha de ser només l’essencial, de manera que parlem d’una 
mena de mapa conceptual d’allò que presentem.  
 
Intentant seguir la idea d’una diapositiva per tema facilitem la comprensió de la 
informació, fragmentant el contingut en petits apartats més fàcils de recordar. Ara bé, 
tampoc hem de passar-nos amb el nombre de diapositives.  
També és important definir els punts d’una presentació. Depenent del tipus de treball 
podria ser introducció, idees claus i conclusions, o en treballs específics tres parts 
diferenciades: una part per cada idea que volem que es portin a casa.  



 
*Organitzant el contingut 
Per intentar agrupar la informació per temes, és important crear un guió de tot allò que 
volem presentar.  
Una vegada comencem la presentació podem reordenar diapositives, però resulta més 
fàcil, per no rompre la continuïtat i el sentit, construir un guió que marqui l’ordre de la 
informació a presentar. 
A l’hora de parlar, penseu que no heu de llegir les plantilles. Per connectar amb el 
públic sempre podeu utilitzar històries o anècdotes, mentre que el suport visual 
t’ajudarà a seguir un fil lògic.  
 
*Harmonia entre disseny i contingut 
És important que el disseny de les plantilles i el contingut segueixin una mateixa línia.  
Si teniu bones habilitats, podeu crear les diapositives des de 0. Utilitzant diapositives 
en blanc i embarcant-te en un procés creatiu que farà la teva plantilla més personal. 
Ara bé, també pots utilitzar una plantilla predeterminada que us inspiri personalitat, 
que us paregui adequada pel vostre treball, tenint en compte colors, imatges... 
En aquest sentit, intenteu reduir al mínim les animacions i les transicions. Encara que 
siguin divertides, distrauen del contingut de l'exposició i poden arribar a fer-se pesades 
quan s'abusa. 
 
*Aspectes formals 
A l'hora de construir la presentació recorda que convé utilitzar un únic esquema de 
color. Es recomana que el disseny sigui uniforme, seguint una mateixa tipografia, 
grandàries i estils. 
Les tipografies a utilitzar han de ser senzilles, amb una grandària considerable i una 
font simple. Recordeu que el suport visual ha de ser útil pel públic, així que partiu de 
fonts <<Sin Serif>> perquè la presentació sigui clara i llegible.  
Si teniu un elevat nombre de dades, també convé presentar-los de manera visual, així 
que sempre podeu elaborar gràfiques, infografies o esquemes.  
 
*Les imatges 
Saber comunicar una idea de forma visual és crucial a una bona presentació. Del que 
es tracta és d'aconseguir transmetre idees de manera efectiva. 
Avui en dia no hi ha excuses a l'hora d'incloure imatges de qualitat. Existeixen 
diferents estocs d'imatges lliures de drets a la xarxa, de manera que la dificultat està a 
trobar que: 
- siguin clares 
- tinguin sentit en la presentació 
- siguin agradables visualment 
Eviteu les imatges predissenyades i cliparts, així com de les imatges amb marca 
d'aigua. 
 
*Diferents eines i aplicacions 
- PowerPoint 
Algunes persones consideren que PowerPoint està obsolet, però, si és l'eina amb la 
qual us sentiu còmodes, és preferible fer un bon PPT que no intentar fer alguna cosa 
diferent i liar-se. Si el disseny és bo i heu planificat bé la presentació serà tot un èxit. 
- Prezi 



Prezi és una eina fabulosa si aconsegueixes dominar-la, ja que permet fer 
presentacions dinàmiques i més atractives. Ara bé, dominar les transicions pot resultar 
difícil i, si abusem, pot arribar a ser enrevessat.  
- Piktochart 
Es tracta d’una eina molt interessant a l’hora de fer infografies i presentacions. Compta 
amb diferents imatges i pictogrames que permeten crear plantilles més visuals. Encara 
que en principi pot costar aprendre a utilitzar els recursos, quan estigueu familiaritzats 
veureu que és molt pràctic. 
- Canva 
Com Piktochart, parlem d’un recurs molt útil per crear presentacions gràcies als 
recursos visuals que ofereix. També és molt pràctic per crear pòsters. 
 
*Per acabar... 
No oblidis que una presentació consisteix a emetre un missatge. Menys és més, així 
que si seleccioneu bé el contingut i respecteu la regla d’una idea per diapositiva 
tindreu molt guanyat. 
Relaxeu-vos, practiqueu diverses vegades i controleu el temps (excedir-se pot 
considerar-se irrespectuós). Parla de manera clara, amb confiança, i recorda que 
esteu parlant amb el públic, de manera que heu de tenir una actitud oberta davant 
possibles qüestions i intervencions.   
 
 


