
A EXPOSICIÓN ORAL dun traballo require unha 
preparación moi coidadosa.  Polo tanto 
 
• Recolle previamente toda a información que 

consideres relevante. 
• Selecciona a información, secuenciala e tela 

perfectamente ordenada e asimilada (é normal 
estar un pouco nervios@ polo que todo será máis 
doado se non improvisas en exceso.)  

• Controla ben os tempos, para o que deberás 
“ensaiar” previamente na casa antes de facer a 
exposición.  
 

 

EXPOSICIÓNS ORAIS 
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COMPROBA OS MATERIAIS que vas utilizar. Para 
evitar “sustos”· é imprescindible facelo con 
tempo de abondo. Moito coidado con 
 
• Powerpoints, canóns, ordenadores 
• Escolma de frases ou citas, fotografías, mapas 
• Quen explica que e en que orde, no caso de 

que sexa un traballo en grupo.  
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TEN EN CONTA AS SEGUINTES PAUTAS: 
• Parágrafo inicial no que debemos intentar 

captar cun par de frases a atención do noso 
auditorio sobre o que imos expor. 

• Introdución na que presentaremos o tema e 
orientaremos aos nosos oíntes en canto ao 
contexto que imos describir.  

• Desenvolvemento no que exporemos os 
contidos, argumentos e achegas persoais. 

• Conclusións. É o momento de sintetizar o 
exposto resaltando explicitamente as ideas 
fundamentais.  

• Intentaremos rematar cunha frase 
interesante ou suxestiva sobre o noso tema  



As nosas exposicións orais deberían CONSEGUIR 
SEMPRE: 
• Informar  
• Persuadir  
• Espertar a curiosidade  
• Entreter.  

O QUE DEBES EVITAR 
• Abusar de expresións iniciais tipo “este grupo 
vai falar sobre o tema X”. É algo demasiado 
obvio que non invita a prestar atención. 

• Pedir desculpas continuamente. Evita 
expresións como “estamos moi nervios@s, é 
a primeira vez que expoñemos o tema...” Son 
cuestións que non interesan a ninguén e 
inducen ao aburrimento  

• Non ter os aparellos perfectamente 
preparados.  Asegúrate que mellorarán a túa 
presentación, e farante quedar ben. Coida 
non andar enchufando, acendendo e 
apagando ou buscando obxectos como un 
tolo. 

 LEMBRA 
• Deixar un tempo ao final para consultas ou 

preguntas dos/as  asistentes  
• Se vas repartir algún resumo ou folleto, faino 

sempre ao final, para non distraer.  
• Vístete con algo que che faga sentir cómod@ 

e seguro do teu aspecto. 
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