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Presentacions amb Power Point 

 
Donat que en els últims anys s’ha produït un notable increment del nombre 
d’alumnes que utilitzen el programa Power Point per realitzar la presentació, l’equip 
de tutors de 2n de Batxillerat hem considerat adient elaborar un seguit de 
recomanacions, que no obligacions, que us poden ajudar a preparar la vostra 
exposició oral.  
 

1. Recordeu que el temps de què disposeu per la presentació està limitat al 
voltant d’uns 10 o 15 minuts, i que heu de preveure uns 5 minuts dedicats 
a preguntes del tribunal. 

 
2. Generalment, s’acostuma a considerar raonable un temps d’explicació 

d’entre 45 segons o 1 minut per transparència. Ara bé, tingueu en 
compte que possiblement la velocitat d’explicació és proporcional al grau de 
nerviosisme. 

 
3. És molt important que recordeu que les transparències que preparareu són 

únicament un recolzament a tot allò que vosaltres anireu dient de paraula. 
No han de ser la part principal de la presentació. 

 
4. Així doncs, les transparències han de ser molt visuals, sense grans 

concentracions de text, paràgrafs llargs o multitud d’imatges. Millor posar 
únicament allò que considereu més significatiu. 

 
5. Tota presentació hauria d’incloure, entre d’altres, les següents 

transparències:  
 

a) títol del TR, autor, curs i tutor 
b) objectiu(s) del TR 
c) índex descriptiu de la presentació 
d) conclusions 

 
6. Si utilitzeu imatges escanejades, heu de tenir present que ampliar el seu 

tamany, si la digitalització s’ha dut a terme a baixa resolució o la imatge era 
petita, provoca l’aparició del tan desagradable fenomen dels “quadrets” 

 
7. Eviteu un excessiu ús de les animacions, donat que l’únic que 

aconsegueixen és distreure el públic, i que aquest estigui més pendent de la 
pantalla que no pas de les vostres explicacions. 

 
8. El cos de les lletres que utilitzeu ha de ser suficientment gran com per 

poder llegir el text amb claredat des d’una distància de 1.5 m o 2 m 
respecte de la pantalla de l’ordinador (text en 18 pt, i títols en 28, 30, 32 pt, 
segons la importància, per exemple) 

 
9. És important escollir una combinació de colors adient i suficientment 

contrastada, principalment si penseu disposar del projector digital (fons 
foscos i lletres clares, com pot ser per exemple degradats de blaus o verds i 
lletres blanques o grogues...).  

 
10. Recordeu que els colors que veieu a la pantalla del vostre PC acostumen a 

estar més saturats (més foscos) que els que després es veuran a la pantalla 
(gran) del projector.  


