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EXPOSICIÓ ORAL

Presentació

És l’exposició verbal dels continguts de l’assignatura per part del professor o professora. És una estratègia indicada 
quan es pretén presentar informació abundant o de difícil accés en poc temps, mostrar procediments i derivacions 
metodològiques i explicitar de manera integradora diferents perspectives i punts de vista. 

Encara que es considera una estratègia de transmissió d’informació, existeixen moltes maneres d’enfocar i desenvo-
lupar l’exposició oral en funció de les pretensions del professor o professora. En aquest sentit, pot combinar-se amb 
preguntes als estudiants i estratègies dialògiques i de caire reflexiu que fomentin la participació a l’aula.

En funció de les característiques del context i de la matèria d’aprenentatge, l’estratègia pot adoptar les formes se-
güents (De Miguel, 2005):

• Exposició dels continguts bàsics d’un tema (presentació de fets i principis, històries de casos, avenços derivats d’una 
investigació, síntesi de resultats, etc.).

• Explicació de la relació entre fenòmens per facilitar la seva comprensió i aplicació (generació d’hipòtesis, pre-
sentació de les fases d’un procediment, comparació i avaluació de principis i teories, resolució d’exercicis i pro-
blemes, etc.).

• Demostracions d’hipòtesis i teoremes (presentació de tesis, demostració d’equacions, etc.).

• Presentació d’aplicacions pràctiques dels continguts (experiments, manifestació d’evidències, aportació d’exemples 
i experiències, demostració de procediments pràctics, etc.).

És una estratègia que es pot fer servir en grups petits i en nombrosos, i que es pot complementar amb recursos d’índo-
le diversa: pissarra, recursos audiovisuals, documents escrits, etc. Per tal de mantenir l’atenció dels estudiants, la durada 
màxima de l’exposició no ha de superar els 30 minuts. 

En cas que l’exposició sigui de més durada, se suggereix introduir, cada 20 minuts, activitats breus que contribueixin a 
disminuir la corba de la fatiga (preguntes per debatre, breu anàlisi d’una situació, exercici o tasca senzilla, etc.).

L’exposició oral contempla quatre fases: 
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Són les accions que realitza el professor o professora per preparar i motivar l’alum-
nat en la temàtica i el desenvolupament de l’estratègia.

Treball a l’aula (grup gran o reduït)  

FASE 2. INICI I MOTIVACIÓ

Planificació de l’exposició i disseny de les estratègies que s’utilitzaran al llarg de 
la sessió.

Treball previ abans de classe

FASE 1. ACCIONS PRÈVIES
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Llegenda de les icones

Per saber-ne més          Alternativa a la presencialitat         Sincronia virtual         Asincronia virtual

Activitats de resum, síntesi i transferència que ajudin els estudiants a consolidar els 
aprenentatges assolits.

Treball a l’aula (grup gran o reduït)  

FASE 4. CONCLUSIONS 
I TRANSFERÈNCIA

Accions dirigides a presentar el contingut, explicitant les relacions existents entre les 
diferents idees i/o procediments que van sorgint en l’exposició i ajudant els estudiants 
a relacionar els coneixements previs que tenen sobre la matèria i els nous continguts. 

A mesura que l’exposició/demostració avança, el professor o professora ha de regu-
lar el procés amb preguntes i/o activitats que contribueixin a incentivar la partici-
pació i a rebre informació sobre què i com està aprenent l’alumnat.

FASE 3. DESENVOLUPAMENT

Treball a l’aula (grup gran o reduït)  

Acció docent Acció estudiant

1. Prepara l’exposició i selecciona les estratègies i 
activitats que utilitzarà al llarg de la sessió. 

1. Realitza una lectura o activitat prèvia relacionada 
amb la temàtica de l’exposició, si escau.

Fase 1. Accions prèvies
Treball previ abans de classe.

Per saber-ne més

Hi ha moltes maneres de preparar una exposició oral, 
i cada professor o professora ha d’optar per aquella 
fórmula que més s’adeqüi a les seves preferències. 

En el moment de preparar una exposició, és necessari 
dedicar uns moments a pensar en les competències de 
l’assignatura, l’enfocament i els objectius de la sessió, 
els continguts treballats amb anterioritat i les caracte-
rístiques de l’alumnat. És recomanable elaborar un guió 
esquemàtic amb els punts nuclears de l’exposició i les 
activitats i els recursos que es faran servir. 

En cas que sigui necessari, suggereix als estudiants rea-
litzar alguna lectura o exercici previs. 

El professorat pot consultar algunes recomanacions 
per a la preparació d’una exposició oral en el do-
cument Millorar l’ensenyament i l’aprenentatge a la 
universitat (p. 22 a 24).

Per saber-ne més

En funció de la finalitat de l’exposició, cada estudiant 
pot realitzar alguna lectura prèvia, activitats de caire 
individual o la resolució d’algun exercici que posterior-
ment s’abordarà o es complementarà a l’aula.

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/8322/7/DQDU14.pdf%20
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/8322/7/DQDU14.pdf%20
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Acció docent Acció estudiant

1. Presenta el tema i els objectius de la sessió. 1. Escolta les indicacions del professor o professora.

Per saber-ne més

Cal presentar breument els objectius, les competències 
i els continguts que s’abordaran per tal que els estu-
diants coneguin què s’espera d’ells al llarg de l’estra-
tègia i quins processos hauran d’activar per assolir els 
aprenentatges pretesos. 

Per tal de motivar l’alumnat, es pot començar l’expo-
sició amb un exemple proper al seu entorn, amb una 
notícia d’actualitat o amb una idea provocadora rela-
cionada amb la temàtica.

Fase 2. Inici i motivació
Treball a l’aula en grup gran o reduït.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant atén a la presentació del professor o 
professora a través de l’eina Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Cada estudiant analitza i considera el material penjat 
pel professor o professora al Campus Virtual.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Introdueix els objectius i la temàtica de la sessió a tra-
vés de l’eina Blackboard Collaborate ubicada al Campus 
Virtual.  

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Blackboard Collaborate. Té disponible un do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

Presenta, en format audiovisual o per escrit, la temàtica 
i els objectius de l’exposició al Campus Virtual.

2.  Realitza una breu síntesi dels continguts abordats 
en sessions anteriors. 

2.  Analitza els seus coneixements previs i anticipa 
possibles relacions amb els nous continguts.  

Per saber-ne més

Un dels objectius fonamentals en les exposicions del 
professorat és ajudar els estudiants a elaborar nous 
significats que els permetin comprendre la matèria. 

Per això cal crear en l’alumnat la necessitat d’aquesta 
explicació, mostrant les diferències entre el que sa-
ben i el que han de saber per tal d’interpretar la nova 
informació.

Per ajudar l’alumnat a identificar els seus coneixements 
previs, el professorat pot utilitzar estratègies com la 
pluja d’idees, la roda d’intervencions, els diàlegs simul-
tanis i l’organització per avançat.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant atén a la presentació del professor o 
professora i participa en les estratègies proposades a 
través de l’eina Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Cada estudiant completa el qüestionari de detecció 
de coneixements previs i revisa el material penjat al 
Campus Virtual pel professor o professora.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
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El professorat pot consultar algunes d’aquestes 
estratègies al document Metodología participa-
tiva en el aula universitaria. La participación del 
alumnado.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Recupera continguts treballats anteriorment i antici-
pa aquells que s’abordaran al llarg de la sessió, tot 
proposant alhora estratègies ràpides de detecció de 
coneixements a través de l’opció “sondeig” de l’eina 
Blackboard Collaborate del Campus Virtual.

El professorat pot recórrer també a crear un qüestio-
nari amb l’eina UB Microsoft Office Forms o amb el 
recurs “qüestionari” del Campus Virtual.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
les eines Blackboard Collaborate, UB Microsoft Office 
Forms i del recurs “qüestionari” del Campus Virtual.

Asincronia virtual

Indaga en els coneixements previs dels estudiants i 
en les seves necessitats d’aprenentatge a través del 
disseny d’un breu qüestionari, que l’alumnat respon-
drà individualment. En format audiovisual o per es-
crit, fa una síntesi dels resultats dels qüestionaris, 
revelant els coneixements que els estudiants ja te-
nen i que hauran d’activar per comprendre la nova 
informació.

Es recomana l’ús de l’eina UB Microsoft Office Forms o 
del recurs “qüestionari” del Campus Virtual. 

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per crear aquests qüestio-
naris de resposta múltiple en línia. 

https://octaedro.com/wp-content/uploads/2019/02/16504.pdf
https://octaedro.com/wp-content/uploads/2019/02/16504.pdf
https://octaedro.com/wp-content/uploads/2019/02/16504.pdf
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1. Aborda els elements nuclears de l’exposició. 1.  Escolta l’explicació i pren apunts d’allò més 
rellevant.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Desenvolupa els elements cabdals del contingut fent 
ús de recursos de suport, com la pissarra de l’eina 
Blackboard Collaborate del Campus Virtual o d’altres 
recursos audiovisuals.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Blackboard Collaborate. Té disponible un do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

Enregistra l’exposició en format audiovisual (vídeo, pod-
cast, PPT amb so) i penja el material al Campus Virtual. 

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant atén a la presentació del professor 
o professora i, si escau, pren nota dels aspectes més 
importants.

Asincronia virtual

Cada estudiant visualitza el material audiovisual penjat 
al Campus Virtual pel professorat.

Per saber-ne més

En el desenvolupament de l’exposició, cal emfatitzar els 
punts essencials del tema o procediment, mostrant la 
relació entre els diferents conceptes, principis o proces-
sos. El professorat pot realitzar recapitulacions cons-
tants de les idees/procediments abordats a l’exposició, 
ajudant l’alumnat a connectar-les amb les noves idees 
que va introduint a mesura que avança l’exposició.

El professorat pot utilitzar, si escau, suport gràfic (pissa-
rra, presentacions audiovisuals o similars).

Acció docent Acció estudiant

Fase 3. Desenvolupament 
Treball a l’aula en grup gran o reduït.

2. Fonamenta l’exposició amb exemples, metàfores o 
analogies. 

2. Atén a les explicacions del professorat. 

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant escolta les explicacions del professor o 
professora a través del Blackboard Collaborate.

Per saber-ne més

Cada estudiant està atent a les explicacions del profes-
sor o professora i infereix nous coneixements a través 
dels recursos utilitzats.

Per saber-ne més

Es tracta de representar la matèria a través de recursos 
de naturalesa diferent per il·lustrar situacions, fenò-
mens, relacions o objectes representatius d’aquelles 
nocions i idees que el professor o professora desitja 
transmetre.

En aquest procés, tan important és la presentació del 
recurs com les indicacions del professorat per ajudar 
els estudiants a identificar les similituds entre els domi-
nis posats en relació i les característiques diferencials 
del contingut acadèmic objecte d’ensenyament.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
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El professorat pot consultar l’ús d’exemples, metà-
fores i analogies a l’ensenyament en els documents: 
Aportes para la utilización de analogías en la en-
señanza de las ciencias. Ejemplos en biología del 
desarrollo i Modelos, analogías y metáforas en la 
enseñanza de la química.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Utilitza exemples, metàfores i analogies en la seva ex-
posició a través de l’eina Blackboard Collaborate del 
Campus Virtual.  

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Blackboard Collaborate. Té disponible un do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

Als materials audiovisuals de la sessió anterior, n’in-
corpora d’altres, com poden ser exemples, metàfores i 
analogies.

Asincronia virtual

Cada estudiant visualitza el material audiovisual ubicat 
al Campus Virtual.

3. Introdueix preguntes al llarg de l’exposició. 3.  Respon a les preguntes plantejades pel professorat. 

Per saber-ne més

La introducció de preguntes permet captar l’atenció de 
l’alumnat i conèixer com està comprenent la matèria.

Es poden utilitzar diferents tipus de preguntes: retòri-
ques, de resposta curta i preguntes amb fins construc-
tius. Aquestes preguntes responen a diferents propòsits, 
que van des de la valoració dels coneixements elabo-
rats pels estudiants fins a la construcció de significats 
compartits a l’aula. 

L’emissió de preguntes i respostes permet al professo-
rat guiar el pensament dels estudiants cap al descobri-
ment de les idees o procediments que desitja mostrar. 
En aquest tipus de converses, el professor o professo-
ra pot oferir orientacions i indicacions que aproximin 
l’alumnat, de manera progressiva, als significats que vol 
transmetre.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant participa a l’aula responent a les pre-
guntes del professor o professora.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Integra preguntes a l’exposició, iniciant breus conver-
ses amb l’alumnat a l’aula a través de l’eina Blackboard 
Collaborate.  

https://rieoei.org/historico/deloslectores/1233Felipe.pdf
https://rieoei.org/historico/deloslectores/1233Felipe.pdf
https://rieoei.org/historico/deloslectores/1233Felipe.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS0187-893X2009000100005
http://www.scielo.org.mx/scielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS0187-893X2009000100005
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
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4.  Planteja situacions i casos reals o imaginaris que 
generen conflicte cognitiu en l’alumnat.

4.  Reflexiona entorn de les situacions plantejades a 
l’aula i, si escau, intercanvia les seves opinions.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Genera conflicte cognitiu en l’alumnat i emet preguntes 
i indicacions que fomentin la reflexió dels estudiants a 
través de l’eina Blackboard Collaborate.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Blackboard Collaborate. Té disponible un do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

Presenta una situació inusual o divergent a mesura que 
avança l’exposició. 

El professorat pot penjar al Campus Virtual un mate-
rial audiovisual que mostri una situació inesperada o 
divergent per posar a prova els esquemes mentals de 
l’alumnat. L’anàlisi de l’episodi es pot realitzar al Cam-
pus Virtual, mitjançant el Fòrum virtual.

Per saber-ne més

La generació de conflicte cognitiu consisteix a desafiar 
intel·lectualment l’alumnat a través de situacions di-
lemàtiques o de qüestionament.  

Es tracta de conduir els estudiants, amb exemples, ca-
sos o preguntes, cap a situacions en què els seus mo-
dels mentals generin expectatives fallides o en què es 
presenti una idea que contradigui el coneixement que 
l’estudiant ha construït fins aleshores. 

Aquestes divergències ajuden l’estudiant a accedir a di-
ferents maneres de pensar o interpretar una mateixa 
realitat. D’aquesta manera, el professor o professora 
provoca el descentrament cognitiu dels estudiants i, 
amb les seves indicacions, contribueix al posterior re-
equilibri i progrés intel·lectual.

El professorat té disponible un document que ofe-
reix idees per plantejar les preguntes: L’exposició 
oral estructurada al voltant de preguntes.

Asincronia virtual

Integra preguntes retòriques en la seva intervenció, 
indicant immediatament la resposta a l’alumnat.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant participa a l’aula reflexionant davant de 
la situació plantejada i responent a les preguntes del 
professor o professora.

Asincronia virtual

Cada estudiant visualitza el material audiovisual ubicat 
al Campus Virtual.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/exposicio_oral_estructurada.pdf
http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/exposicio_oral_estructurada.pdf
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1. Conclou la sessió i atén dubtes finals. 1. Reflexiona i participa en el debat final sobre les  
possibilitats de transferència dels aprenentatges 
assolits.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Mitjançant l’eina Blackboard Collaborate, conclou la 
sessió realitzant una breu síntesi de les idees més 
rellevants, atén els dubtes dels estudiants i planteja 
preguntes que els ajudin a consolidar els aprenen-
tatges assolits.  

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Blackboard Collaborate. Té disponible un do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

Finalitza fent una recapitulació de continguts i oferint 
indicacions que ajudin els estudiants a identificar i con-
solidar els seus aprenentatges. Obre un fòrum virtual 
perquè l’alumnat pugui formular dubtes i inquietuds en 
relació amb la temàtica de la sessió.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Fòrum. Té disponibles els documents que n’ex-
pliquen l’ús al Dipòsit Digital de la Universitat de 
Barcelona: Campus Virtual UB: Fòrum i Guia per a 
l’ús de fòrums electrònics amb finalitats educatives. 

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant reflexiona i participa en el debat final 
mitjançant l’eina Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Cada estudiant revisa el material penjat pel professor 
o professora al Campus Virtual i participa en el Fòrum 
virtual. 

Per saber-ne més

Conclou la sessió fent una recapitulació de les idees 
més rellevants, atén dubtes finals i emet preguntes que 
ajudin l’alumnat a consolidar els aprenentatges asso-
lits. Si escau, pot plantejar una breu activitat de trans-
ferència dels aprenentatges.

El professorat pot consultar breus activitats per fina-
litzar una exposició oral al document El ‘one minute 
paper’.

Acció docent Acció estudiant

Fase 4. Conclusions i transferència 
Treball a l’aula en grup gran o reduït.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/119319
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/17865
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/17865
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/OneMinutePaper.pdf
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/OneMinutePaper.pdf
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Conclusions 

Les exposicions a l’aula han de ser preparades tal com es faria amb qualsevol altra estratègia. La planificació d’una 
sessió expositiva contempla dues fases: 

• Una primera fase més reflexiva, que consisteix a prendre decisions sobre l’enfocament, els continguts i l’estructura 
de la sessió, tenint en compte les característiques de l’alumnat i els objectius d’aprenentatge. 

• La segona fase, més pràctica, es dirigeix a preparar un breu guió que contingui els aspectes nuclears de la sessió: 
seqüenciació dels continguts, idees clau, informacions secundàries, temps que es destinarà a cada part de l’expo-
sició, etc. 

És erroni pensar que el desenvolupament d’una ex-
posició oral implica que el professor o professora 
estigui parlant contínuament i l’alumnat tingui una 
actitud de recepció passiva, en la qual la reflexió és 
inexistent. 

El contingut d’una sessió oral es pot presentar de 
manera que es generin processos reflexius altament 
individualitzats en cada estudiant. Existeixen mol-
tes estratègies que poden utilitzar-se en la sessió 
expositiva. Algunes d’aquestes, recollides en aquest 
document, serviran tant per reptar intel·lectualment 
l’alumnat com per disminuir la corba de la fatiga i fer 
més agradable i significatiu l’aprenentatge.

Recursos addicionals

El professorat que ho desitgi pot aprofundir en el coneixement de l’estratègia a través de:

• Modalidades de enseñanza centrades en el desarrollo de competencias (De Miguel, 2005).

• Guía para la elaboración de las actividades de aprendizaje.

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/144985/1/15cuaderno.pdf

