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I Trobada pedagògica d’intercanvi d’experiències de
ciències naturals
Pòsters de la trobada
En el marc de la I Trobada pedagògica d’intercanvi d’experiències de
ciències naturals es troba fonamental promoure l’intercanvi d’ activitats
que s’estan portant a terme a les escoles d’Infantil i Primària, en relació
a les ciències naturals. En aquest sentit es convida a participar en
l’exposició de pòsters on es descriguin algunes d’aquestes activitats:
organització de l’aula de ciències, hort escolar, petits experiments,
projectes…
El pòster és una alternativa a una comunicació oral. Permet recollir i
exposar experiències i projectes destacant els punts més importants.En
tenir la informació exposada i escrita fa possible que moltes persones
puguin llegir-lo segons l’interès i respectant el ritme individual de cada
interessat.
L’exposició de pòsters es vol dur a terme entre les 9 i 14 hores en un
espai delimitat i amb la guia d’un full orientatiu de les diverses
experiències compartides. Es convida els autors o responsables dels
pòster a ser en aquest espai durant l’horari de l’esmorzar per comentar
la seva experiència de manera més aprofundida amb els assistents.

Orientacions per elaborar el pòster:
1. Fitxa del pòster (per afegir al full guia):
FITXA DE PÒSTER:
1. TITOL DE L’EXPERIÈNCIA:
2. AUTORS/INSTITUCIÓ DE REFERÈNCIA:
3. OBJECTIUS:
4. ACTUACIONS MÉS IMPORTANTS O IL·LUSTRATIVES:
5. METODOLOGIA:
6. MATERIALS:
7. VALORACIÓ:
8. DADES COMPLEMENTÀRIES (FOTOS, TREBALLS, PRODUCCIONS…)
9. DADES DE CONTACTE (correu electrònic autors o responsables o
institució)

2. Estructura del pòster:
Per a la seva elaboració cal tenir en compte el contingut i el disseny de
la presentació. Per aquesta última cal recordar la seqüència lògica que
seguirà el lector generalment de la part superior esquerra a la part
inferior dreta.
Recomanacions
-

Lletra prou gran i entenedora
Poseu un text breu i amb dades clares
Estructureu bé els apartats
Disseny atractiu amb fotografies

El pòster pot estar composat per text, fotografies, gràfics i es pot
presentar també en versió digital per poder penjar-lo al bloc de la
trobada prèvia autorització dels autors.
Per fer aquesta versió digital potser la manera més senzilla és fer una
foto del pòster ja elaborat donat que no el farem imprimir.

3. El format del pòster:
La mida proposada és de 1189mm (alçada) x 841mm (amplada).
S'exposarà en uns panells de 2m d'alçada x 1m d'amplada.
4.

L’edició del pòster:

L'edició del pòster corre a càrrec de cada organisme o institució que el
presenta. L'organització en facilita l'espai d'exposició.
5.

Muntatge:

Els pòsters els penjarem el dia 22 de maig de 2008, i es podran
desmuntar el mateix dia de la Trobada, un cop realitzada aquesta a
partir de les 14 hores. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per veure
com ens els feu arribar.

6. La certificació de la participació mitjançant el pòster:
L'ICE de la URV certificarà la presentació d'aquesta experiència.
Per a qualsevol dubte o consideració, truqueu al 680285423 (Aida
Basora) 610474584 (Núria Garcia) o bé escriviu un correu electrònic a
abasora@xtec.cat o ngarcia6@xtec.cat

