
Pautes per fer una bona Presentació Digital 
Introducció 
En aquest document veureu les pautes que cal seguir per dissenyar una presentació 
digital acurada i normalitzada. 

Parts 
1. Portada: senzilla i amb criteri. Ha d'incloure el títol del treball, nom/ de/ls l'alumne/s, grup i curs. 
2. Índex: s'inclouran totes les parts de la presentació sense especificar a quin número de diapositiva es 
troba. 
3. Introducció: inclourà un petit resum de la temàtica del treball. 
4. Desenvolupament del treball: contingut de la presentació. 
5. Conclusions sobre el treball. 
6. Contraportada amb la bibliografia i webgrafia. 

Disseny 
Cal seguir el mateix model per a totes les diapositives. 
1. No més de 6 línies per diapositiva. 
2. No més de 7 paraules per línia. 
3. Màxim 20 diapositives. 
4. Una idea per diapositiva. 
5. Evitar utilitzar llistes amb varis subapartats. 
6. No saturar les diapositives amb text i imatges. 
7. Evitar els Clip Art, les imatges pre-dissenyades i les plantilles. 
8. No abusar de les animacions: preferiblement senzilles i similars a tota la presentació. 
9. No abusar dels efectes sonors. 
10. Les imatges n’heu de ser autors, tenir permís o posar la font. 

Mides i fonts 
1. La mida de la lletra ha de ser més gran de 24. 
2. La mida de lletra pel títol no serà inferior a 34. 
3. Color: mantenir el mateix color des de l' inici fins al final. 
4. Tenir cura en l'elecció dels colors per afavorir una bona lectura: utilitzar colors 
complementaris. 
5. Tipus de lletra Sans Serif. 
6. No abusar dels colors: utilitzar pocs i preferiblement els mateixos. 
7. Evitar subratllar paraules i frases. 

Organització i contingut 
1. Senzill: una presentació senzilla és més fàcil de seguir. 
2. Sistemàtic: amb una progressió de continguts lògica. 
3. Clar, Lògic, Consistent i Coherent. 
4. La informació ha de ser veraç i rellevant, ha d'estar verificada amb fonts fiables. 
5. Evitar frases llargues on hi hagi molta informació. 
6. Evitar l'ús de conceptes i terminologia desconeguts. 
7. Sense errors ortogràfics ni gramaticals. 

A l’hora de l’exposició 
1. No llegir el text de les diapositives. 
2. Utilitzar un to de veu i un volum adequat. 
3. Ajudar-se de la gesticulació. 
4. Mantenir contacte visual amb els oients 
5. La postura ha de ser dempeus i relaxada. 
6. Utilitzar un vocabulari correcte. 
7. Mostrar predisposició per aclarir o enriquir qualsevol punt. 



8. Mantenir un comportament correcte, no parlar entre vosaltres i actuar com un equip. 


