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A vegades hi ha coses que les hem d'explicar mil i una vegades. Si hem de fer
una xerrada o explicar un conte, ens anirà molt bé ajudar-nos d'algunes
imatges. Tant si ho fem presencialment com si ho fem en línia, una
presentació ens anirà molt bé.
En aquest mòdul aprendrem a confeccionar-la i a integrar-la en el bloc.

Les presentacions
Queden molt lluny els dies en què un orador portava mil i un papers o mil i
una transparències per fer la seva exposició.
Entenem per presentació un conjunt de diapositives que anem passant una
darrere l'altra per comunicar alguna idea o per explicar alguna cosa.
Podem utilitzar les presentacions de diverses formes:
•
•

Per explicar una història.
Com a complement a una exposició oral.

Recomanacions per fer presentacions
Abans de posar-nos a preparar una presentació hem de pensar en alguns punts
per tal d'assolir l'objectiu que ens marquem:
•
•
•
•

Públic al que va dirigida (infants, gent gran, lectors i lectores puntuals,
club de lectors, joves...)
Què volem comunicar o explicar.
El rol de la presentació (si ens ha d'acompanyar en una presentació
oral, o bé va destinada als usuaris d'Internet).
Quina durada ha de tenir.

Tots aquests punts ens serviran per poder confeccionar un guió ajustat als
nostres objectius.
Abans de posar-nos en la confecció cal pensar en el material que utilitzarem.
•
•
•

Hem de buscar fonts d'informació.
Triar material gràfic adequat, tenint en compte les llicències d'ús.
Colors que farem servir, tenint en compte que volem comunicar.

En quant a les diapositives dir que:
•
•

Han de ser simples. Han de deixar espai en blanc (sense informació).
Quant menys "soroll" hi hagi millor. El missatge s'entendrà molt millor.
No utilitzar les plantilles ni els clip art que venen per defecte amb els
programes de fer presentacions. És molt millor preparar les diapositives
segons les necessitats del moment.

•

•
•

Cal ser visual. Les fotografies tenen una força comunicativa
impressionant. Cal aprofitar-ho. Això sí, que siguin fotografies de
qualitats i que no quedin deformades.
Cal mesurar l'ús d'efectes i transicions. Si es fan servir que siguin de
forma raonada i que aportin algun valor afegit a la presentació.
Millor posar una idea per diapositiva. Se'n poden fer tantes com es
vulgui.

Per fer presentacions
Hi ha diversos programes per fer presentacions.El més conegut és el
PowerPoint. També hi ha l' OpenOffice. Aquest últim és lliure i per tant molt
més
recomanable.
Quan se saben utilitzar els El seu ús és molt senzill quan se sap fer anar els
processadors de textos. Per obtenir resultats óptims cal dominar l'edició
d'imatges, d'aquesta manera podrem personalitzar al màxim la presentació.
Per saber-ne més
http://www.slideshare.net/levarcol/presentaciones-exitosas?src=embed
http://www.garrreynolds.com/Presentation/index.html
http://www.xtec.es/~fie00064/projecte.htm

