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INSTRUCIÓNS PARA A ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓNS DIXITAIS 

A presentación dixital SÓ é un apoio para facer unha boa exposición oral. A súa función é 

presentar a información de forma gráfica e estruturada para complementar a exposición oral.  

Pasos para a súa elaboración: 

1. PREPARACIÓN: documentarse,; cantos apartados vai ter, que se vai pór en cada un, 

que imaxes se necesitan; decidir o estilo (informal, participativa, etc.); facer o 

esquema da distribución dos contidos;  redactar o texto para a exposición oral. 

2. ESQUEMA: 

INICIO: presentación, contacto co público, présentase o guión   

CORPO:  apartado 1,  apartado 2, etc.   

FINAL: conclusión, agradecementos, preguntas 

Deseño: 
 Non confundir “deseñar” con “adornar”. 

 En cada diapositiva débese ofrecer a información relevante e ir engadindo a 

información segundo se vai explicando (importancia das animacións). 

 Cada diapositiva debe ter: TÍTULO (máximo cinco palabras)+TEXTO (non máis de seis 

liñas de seis palabras)+ IMAXE (debe axudar a explicar) 

 FONDO: para escoller o fondo débese ter en conta o tipo de presentación, de todos 

os xeitos, se se escollen cores escuras, débese escribir o texto con cores claras e 

viceversa. Para combinar cores, mellor usar as das mesmas tonalidades. 

 LETRA:  

 Ten que estar nun tamaño que se poida ver dende o fondo da aula 

 Usar unha tipografía estándar (verdana, calibri, arial, century ghotic) 

 Non usar máis de dous tipos de fontes 

 Pódense utilizar maiúsculas para destacar 

 IMAXES: Deben ter o tamaño e a resolución adecuados, con forza expresiva, usar 

metáforas visuais, imaxes libres de dereitos de autor e procurar que non sexan 

animadas, pois despistan ao lector. 

Antes da exposición comprobar  a compatibilidade do ordenador co programa que se vai 

empregar (ter un plan b: por exemplo, tela gardada tamén en pdf). 


