
Títol del treball
Nom Cognom 1 
Nom Cognom 2
Nom Cognom 3

Curs i classe / Nom Centre

Data de la presentació

Consell!

Trobareu aquests quadres de consell durant tot el 
document. Seguiu les seves recomanacions, però 
esborreu-los per poder preparar la vostra presentació.

No canvieu el tipus de lletra ni la mida a cap 
diapositiva. 

El «Títol del treball» no pot superar les dues línies; si 
no, el text es desborda. 
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Objectiu del treball

Consell!

Podeu afegir el logo de la vostra escola a la línia 
inferior i a la darrera diapositiva. 

No modifiqueu les diapositives amb els titulars de les 
seccions (com aquesta). 

A la presentació no cal que llegiu en veu alta els títols 
de les seccions. Podeu aprofitar aquestes diapositives 
per canviar d’orador/a. 



Aquesta transparència us ha de servir de 
suport per explicar:

● La problemàtica o el tema, una 
mica més detallat.

● Per què l’heu escollit.
● Com afecta als Barcelonins. 

Consell!

Escriviu frases curtes o, millor, paraules, que us ajudin a situar el tema però que no l’expliquin per si 
soles.

A l’hora de la presentació, no llegiu paraula per paraula les frases la presentació. Busqueu alternatives i 
desenvolupeu el tema. 

Feu servir imatges atractives per il·lustrar el que esteu dient. Això sí! Assegureu-vos que són de domini 
públic o que teniu permís per utilitzar-les. 

Poseu com a títol el tema triat
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Dades utilitzades

Consell!

Practiqueu la vostra exposició per saber què heu de 
dir a cada diapositiva. Podeu fer servir les notes de 
l’orador (a la part inferior del programa) per 
recordar-vos els punts més importants. 

Practiqueu també per cenyir-vos al temps que us 
marqui el professorat o la organització. 



Dades utilitzades

Consell!

Eviteu posar fulls de càlcul o imatges amb moltes lletres o xifres. El públic, des de lluny, no els podrà veure. 

Feu servir un llenguatge diferent a la presentació escrita i a l’exposició oral. Intenteu posar-vos a la pell dels oients. 
Què els pot interessar? Què trobo interessant? Si una cosa, us motiva, que es noti en el to de veu que feu servir.  

Alineeu les imatges amb la resta d’elements (principalment els quadres de text). 

Expliqueu quins datasets heu escollit i de 
quina manera heu treballat amb ells.

Llisteu els datasets (per ex.):

● Arbrat viari de la ciutat de Barcelona.
● Arbres d'interès local de la ciutat de 

Barcelona.
● Arbrat de zona de la ciutat de Barcelona.

 



03
Resultats obtinguts

Consell!

El dia de la presentació, per tranquilitzar-vos, penseu 
que no hi ha ningú més a tota la sala (ni a tot el món) 
que sàpiga més que vosaltres sobre el tema que 
presentareu (per això és vostre). 



Consell!

Teniu dues diapositives per exposar els vostres 
resultats. Trieu les dues gràfiques més 
informatives i visuals (si només en teniu una, feu 
servir només una pàgina de resultats). Resumiu el 
resultat més important de cada gràfica en una 
frase curta. Aquesta serà la frase escrita que 
acompanyarà el gràfic. 

Podeu aprofitar l’exposició oral per explicar millor 
la gràfica i altres conclusions.

Resultats obtinguts I

Principal resultat relacionat amb la gràfica.

 



Resultats obtinguts II

Principal resultat relacionat amb la gràfica.
 

Consell!

En el cas que poseu 
més d’un gràfic, 
unifiqueu l’estil. 
Quedarà més 
professional. A 
l’exemple, les gràfiques 
de les dues diapositives 
no tenen l’estil unificat i 
no acaben de quedar 
bé. Canvieu-los pels 
vostres. 
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Facilitats i limitacions de l’anàlisi 



Facilitats: 
●  Les dades us han servit per 

avaluar… 

 

Facilitats i limitacions

Consell!

A la presentació escrita feu servir frases molt curtes o paraules. En general, com menys text, millor. Podeu 
acompanyar cada columna amb una imatge o fer-ne servir una de genèrica. Recordeu de comprovar la llicència d’
ús i d’alinear-les correctament (a la pàgina i/o als altres elements). 

A la presentació oral podreu desenvolupar més aquests punts. No us limiteu a llegir el que heu escrit. Aporteu la 
vostra experiència! 

Limitacions: 
● Proposeu quines dades creieu que 

s’haurien d’incorporar o modificar 
al portal per a poder respondre 
preguntes que us han sorgit en el 
desenvolupament del treball.
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Conclusions i millores



Conclusions i propostes de millora del treball

Primera conclusió.

Primera proposta de millora (relacionada 
amb la conclusió anterior).
 

 

Segona conclusió.

Segona proposta de millora (relacionada 
amb la conclusió anterior).

 

 

Consell!

A la presentació, destaqueu les dues conclusions més importants i les propostes associades a elles. Feu servir 
frases curtes. Si podeu il·lustrar-les amb alguna imatge, millor (recordeu de comprovar que podeu fer-la servir pel 
tema dels drets d’ús). 

De nou, feu servir la presentació oral per ampliar la informació. 



Gràcies per la vostra atenció!

Consell!

Aquí podeu posar el logo del vostre centre (o una 
fotografia de grup). Recordeu de centrar-la. 


