Per parlar bé…
Frases que et poden ajudar a expressar …

Implicació personal
Segons la meva opinió..
Al meu parer…
A mi em sembla que…
Personalment trobo que…
Molts creiem que…

Dubte
És possible que…
No m’atreviria a dir
que…
Sembla que…
Potser…
Probablement…
No veig clar que...
Sembla arriscat dir…

Ja m’he preparat prou bé?
Ho comprovo!
Estic preparant una bona presentació?







Concedir per negar
Si bé és cert que… en canvi…
Efectivament…
però…
Es podría…
però…
Potser és cert…
però…
D’acord que…
però…

Introducció
Ens proposem d'exposar....
Aquesta exposició tél'objectiu...
Primerament…/ D'entrada …

Desenvolupament
Seguidament exposarem...
A continuació em referiré...
Tot seguit, us exposaré…

Per exemplificar
Afirmació/Negació
De segur que…
És evident que…
És ben clar que…
Sens dubte…
És imposible que…
Tothom sap que..
És totalment fals que
S’equivoca qui diu que…
Ben a l’inrevés del que dius…

Per posar un exemple...
Això és.../ És a dir...
Per il·lustrar tot el que diem...

Parlo amb el volum adequat? He d’arribar a tot el públic. Si parlo massa fluix
s’adormiran.
El ritme i l’entonació són correctes? Ni massa ràpid ni massa lent.
He de donar temps al públic per comprendre el meu discurs.
Pronuncio amb claredat? Vocalitzo bé. S’han d’entendre totes les paraules.
Mantinc una actitud comunicativa (somriure, mirada)?
a) Miro el públic.
b) Mantinc una postura corporal natural i viva.
c) Faig servir els gestos adients, sense nerviosisme.
d) Em mostro el més segur possible.
Faig ús de suports gràfics (pòsters, mapes, esquemes, powerpoints, ...)?

Tinc en compte el públic al qual m’adreço? (ADEQUACIÓ)




M’expresso en un registre formal (estàndard)? Evito vulgarismes.
Utilitzo un vocabulari precís? Faig servir sinònims i connectors variats.
M’ajusto al temps previst? Faig un últim assaig i mesuro el temps d’exposició.

He organitzat bé les idees? (COHERÈNCIA)






He triat un títol suggerent i ajustat al tema?
He desenvolupat el tema ordenadament? No ha de semblar que estic perdut.
He seguit l’estructura tripartida (introducció, desenvolupament i conclusió)?
És imprescindible elaborar un guió de l’exposició.
Faig observacions interessants? Poso exemples que facin el discurs amè i
entenedor?
Em cal fer una bona conclusió. (Resum de les idees principals)

Conclusió
Per concloure…/Per tant…
Per acabar/ En definitiva, doncs…
És per això que…/Així doncs…

Per referir-se/ al·ludir a…
Referent a…
Quant a…
Pel que fa a…

He relacionat bé els elements de la frase? (COHESIÓ)



He utilitzat els connectors adequats? (vegeu les bafarades)
M’expresso amb claredat?

Evito els barbarismes i frases incorrectes? (CORRECCIÓ).


Haver de + infinitiu, adonar-se de.. Bé.. D’acord…

