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COACHES 
DE PRESENTACIONS 



1.82 segons



Treball en equip



Ajudar a preparar la 

presentació de 3 minuts 

de cada equip

Objectiu



Feu preguntes durant la formació!



Metodologia de treball: ABP
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Producte final: 
presentació

Treball en equip Repartiment de 
rols



Cadascú participa 
en tot el procés

Identificar 
reptes



Què fa cada rol de l’equip
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Arquitectes: estructura 
i missatge principal

Exploradors/es: recursos 
i gravar assajos

Dissenyadors/es: 
crear diapositives



Presentadors/es: 
assajos i exposició

Coordinadors/es: 
dirigir i motivar l’equip



Com és una bona presentació
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El pitjor enemic…



El pitjor enemic…



Partim de l’audiència



Tota presentació és  
un viatge de l’audiència

A
Punt de partida

B
Punt d’arribada



Centrada en 
l’audiència

Un missatge clar i 
una bona estructura

Varietat de 
recursos



Diapositives 
minimalistes

Assajada 
diversos cops



Treballar en analògic



Rol de coordinador/a
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Seguir el procés 
de preparació

Opinar i proposar 
millores

Motivar l’equip



Organitzar els 
assajos

Mentoritzar 
presentadors/es



Coordinador/a ha de…

Saber com és una 
bona presentació

Conèixer les 
funcions de cada rol

Coordinar i motivar l’equip 
i organitzar els assajos



Rol d’arquitectes
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Definir el 
missatge 
principal

El missatge és un 
filtre

Proposta de valor



acció  

+públic objectiu 

+problema del 

públic objectiu 

+solució 

+beneficis

dissenyem  

per a hotels i empreses 

que volen diferenciar-se  

missatges visuals en grans 

pantalles 

que reforcen la marca i els 

valors que tenen.



Estructurar la 
presentació

Problema + Solució + 
Beneficis

L’ordre és 
important



Problema. Solució. Beneficis 

Problema. Beneficis. Solució. 

Beneficis. Problema. Solució.   

Beneficis. Solució. Problema. 

Solució. Problema. Beneficis. 

Solució. Beneficis. Problema



Descartar tot el que 
no és essencial



Arquitectes han de…

Centrar-se en l’audiència

Definir el missatge principal

Estructurar la presentació



Coordinar-se bé amb 

EXPLORADORS/ES 



Rol d’exploradors/es
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Missatge

Audiència Comunicador

Triangle 
retòric



Logos

Pathos Ethos

Triangle 
retòric



Logos

Lògica, informació, raons, 
evidències, dades, estructura.



Pathos

Emocions, valors, creences, 
experiències, rol de l’audiència.



Ethos

Credibilitat, caràcter, autoritat, 
aparença.



Trobar l’equilibri entre la 
raó i l’emoció



Compartir 
històries

Mostrar beneficis Comparar amb 
coses familiars



Fer role playing Fer una 
demostració



Citar les fonts de 
les dades

Incloure les dades 
mínimes

Per què és 
important?



Coordinar-se bé amb 

ARQUITECTES



Fer-ho variat



Exploradors/es han de…

Centrar-se en l’audiència

Emocionar i argumentar

Enregistrar assajos



Rol de dissenyador/a
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Una idea per diapositiva



Poc text!

Frases breus, no paràgrafs



Mida de lletra 

GRAN



Complement 
visual



Usar una paleta de 
colors limitada



Consistència



C
o

n
si

st
è

n
ci

a



Usar fotos rellevants 
de qualitat



Diagrames



Animacions per fer la 
informació digerible



Dissenyador/ ha de…

Evitar males diapositives

Fer diapos minimalistes

Fer un disseny consistent



Coordinar-se amb 

ARQUITECTES i 

EXPLORADORS/ES



Rol de presentadors/es
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Participar en tot 
el procés

Decidir quina part 
exposarà cadascú

Informar-se de les 
condicions a l’exposar



Fer diversos 
assajos

Veure vídeos dels 
assajos

Rebre feedback i 
afegir millores



Gestió dels 
nervis

Ritual previ a exposar Posada en 
escena



Presentadors/es han de…

Preparar presentació

Assajar presentació

Exposar presentació



Coordinar-se amb 

TOT L’EQUIP



Assesorament de presentacions
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Tenen 10 
minuts exactes

Han d’estar ben 
preparats

Que enregistrin en 
àudio el meu feedback



Tenen un gran repte…



Gràcies i ànims!
Carles Caño | Presentástico
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