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L’objectiu final de la proposta “Com s’ha fa la mà per créixer” és fer una 
exposició oral per al Congrés de Ciència on es reflecteixi la integració de 
continguts científics de l’alumnat a partir d’aquest gènere textual oral. També 
per projectar els coneixements que els nois i noies han adquirit durant aquest 
procés d’indagació i recerca a partir del seu discurs. 

L’alumnat explica a l’auditori quin procés ha seguit per contestar a la pregunta 
inicial “Com s’ho fa la mà per créixer?” i a quines conclusions ha arribat 
després de tot aquest procés d’investigació. 

L’exposició oral formal però no respon a un text espontani sinó que requereix 
una planificació i preparació prèvies. Per aquest motiu, a l’aula, el procés que 
es va seguir per elaborar aquesta exposició oral grupal va passar per diferents 
etapes. 

Primerament a l’aula es va fer una pluja d’idees per poder formular la pregunta 
a investigar. Un cop concretada, amb el guiatge i suport del mestre, es van 
formular diferents hipòtesis. Posteriorment es van relacionar les hipòtesis amb 
la funció de nutrició. A partir d’aquí es van concretar quins aparells intervenien 
en el procés de la nutrició i per explicar-ho i entendre-ho es va fer ús 
d’elements no verbals com dibuixos, imatges, elaboració de maquetes, etc. Es 
van compartir les diferents representacions amb el grup classe i es van 
incorporar elements de millora. També es va fer una visita a un supermercat 
per completar el treball de nutrició i alimentació. Un cop fet tot el procés es va 
elaborar un vídeo on s’exemplificava el procés d’aprenentatge que havien  
seguit i com havien construït les diferents maquetes. Per acabar, van respondre 
la pregunta inicial i es va fer una valoració del procés; també es va preparar i 
fer l’exposició oral.  

Exposició oral “Com s’ho fa la mà per créixer?” 
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Planificació de l’exposició oral: 

• En primer lloc es fa un esquema o guió escrit de què i com s’ha 
treballat a l’aula per explicar-ho en un auditori. 

• Un cop compartit i elaborat aquest guió, es distribueixen els apartats 
entre l’alumnat del que s’exposarà entre l’alumnat. 

• L’exposició consta d’una presentació, d’un desenvolupament on 
s’explica com s’ha fet aquest procés d’investigació i d’unes 
conclusions i cloenda.  

• S’estableix l’ordre d’intervenció: només una alumne fa dues 
intervencions ja que marca el començament i el final de l’exposició. 

•  La resta, sis alumnes, en les seves intervencions s’encarreguen de: 
 

- Presentació 
“Bon dia a tothom. Som els alumnes de l’escola...... de..... i el projecte que 
venim a presentar és......”.  
 

- Exposició de les idees inicials, posada en comú de les 
diferents hipòtesis i recollida de les preguntes que van sorgir a 
l’inici. 
 

- Presentació d’hipòtesis relacionades amb el tema de la 
nutrició. Concreció dels objectius que es treballen al llarg del 
procés i de la pregunta final a què s’ha donat resposta. 
 

- Mostra de les diferents representacions de com arriba l’aliment 
a la mà (multimodal: imatges, maquetes, vídeo) i propostes de 
millora per part dels diferents grups de classe. 
 

- Exposició dels continguts treballats sobre la nutrició i els 
aparells que hi intervenen. Visita a un supermercat per 
treballar els continguts relacionats amb el tema. 
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- Conclusions i agraïments. 
“Aquesta experiència ha estat molt interessant perquè és el primer cop que 
venim al Congrés de Ciència a exposar el nostra projecte. Per a nosaltres 
ha estat un repte i tot i que hem passat una mica de nervis estem molt 
satisfets i contents.  
Desitgem que us hagi agradat la nostra exposició i que hàgiu après tant 
com nosaltres. 
Gràcies per la vostra atenció”. 

 
Abans de l’exposició al Congrés es recomanable fer diferents assajos a 
l’aula i fora de l’aula guiats pel docent. 
 
 

 

 

Recomanacions per a l’exposició oral 
 

• Prepara la teva intervenció a casa i a classe. Pensar com ho faràs i 
assajar-ho; et donarà seguretat. 
 

• Explica el contingut que t’ha tocat amb naturalitat. Intenta recordar al 
màxim el text però si en algun moment canvies alguna paraula i 
s’entén  el que vols dir no passa res.  
 

• Intenta no llegir el text que et toca exposar o fer-ho només quan sigui 
necessari o et perdis. 
 

• Utilitza un to de veu prou alt perquè el públic pugui sentir-te. 
 

• Quan parlis fixa’t en un punt de l’auditori i dirigeix la mirada sempre 
cap al públic. Intenta no mirar a terra. 
 

• Respecta  el torn de paraula dels teus companys.  
 


