
 
 

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ 
D’UN TREBALL ORIGINAL O UN PÒSTER CIENTÍFIC 

 
 
 
 
Fase 1 
 
Enviament d’un resum del treball, experiència, investigació, etc. A la següent 
adreça electrònica: formació@grup.com.es.  
 
Data de termini: 15 de març de 2018.  
 
Es farà una selecció dels resums durant el mes de març i es comunicaran els 
resultats el dia 15 d’abril de 2018. Els criteris de selecció de les propostes de pòster 
es basaran en la qualitat científica i en el cas dels treballs originals sobre 
programes d’intervenció o propostes artístiques es basaran en la qualitat del 
disseny del programa i el format de presentació. L’extensió del resum serà entre 
150 i 200 paraules (es poden incloure paraules clau).  

 
Fase 2 
 
En cas de ser seleccionat serà necessària la inscripció de l’autor/s a la jornada. Per 
a la realització de pòsters científics es recomana seleccionar adequadament el 
contingut per tal que reflecteixi la informació més rellevant. Es recomana que el 
tipus de lletra sigui homogènia i de lectura senzilla, així com ressaltar els títols dels 
apartats. La mida dels pòsters seran de 90 x 120 cm.  
 
Els apartats en que caldrà dividir el contingut poden variar en funció del treball i 
hauran de ser els mateixos que s’han inclòs en el resum. Fem una proposta 
d’apartats: 
 

1. Títol  
2. Autor/s i filiació  
3. Introducció 
4. Mètode 
5. Resultats 
6. Discussió i conclusions 
7. Bibliografia (en format APA) 



 
En el cas dels treballs originals es podran presentar en format pòster o vídeo. En 
funció de les característiques del treball el comitè del concurs facilitarà més 
informació i recomanacions sobre les possibilitats de presentació en el moment 
de l’acceptació del treball.  

 
Fase 3 
 
Es farà l’entrega del pòster o vídeo el dia 25 de Maig a les 16:30h. Es proporcionarà 
un espai físic per a la mostra del material. Es recomanable elaborar fulletons 
explicatius dels treballs per distribuir-los a les persones que hi estiguin 
interessades.  
 
Es lliurarà un premi de 300€ al treball guanyador de cada concurs (pòsters 
científics o treballs originals). Aquests tindran l’oportunitat de presentar-lo a tot 
l’auditori durant l’acte de cloenda de la Jornada. Dissabte 26 de Maig entre les 
19:00h i les 20:30h. L’autor disposarà de 5 minuts per a la presentació.  


