
Instruccions per a realitzar el pòster 
 

 
A) Disposició del pòster en HORITZONTAL 

 
B) El tipus de lletra que es recomana en general és ARIAL 
 
C) Mida del pòster:  Horitzontal: 100 cm (40 pda - polzada) 
   Vertical: 80 cm (32 pda - polzada) 
 
D) El color del fons, del text i el tipus de lletra es poden personalitzar 
 
E) Les indicacions de la mida de la lletra son només recomanacions. En funció del contingut 
i de l’espai que es disposa, la mida de les lletres pot variar. SEMPRE CAL CONSIDERAR 
QUE EL PÒSTER ES GRAN I QUE LA LLETRA HA DE PODER LLEGIR-SE A UNA 
DISTÀNCIA D’UN METRE. 
 
F) En la part superior:  

F1) Esquerra: logotips de: EL GUST D’INVESTIGAR, CEFIRE, UNIVERSITAT 
JAUME I. 

 F2) Dreta : Logotip del Centre Educatiu 
F3) Al centre, el TITOL (tipus de lletra lliure, es recomana en negreta i majúscules, 
colors lliures, mida recomanada de 72). Nom dels i les autores (Cognoms, Nom) – 
cursiva; mida 36. Nom del Centre Educatiu (Mida 54). 

 
G) Cos del pòster: 

G1) S’han d’incloure les següents seccions:  
RESUM, INTRODUCCIÓ/ANTECEENTS, OBJECTIUS, METODOLOGIA, 
RESULTATS, CONCLUSIONS, REFERÈNCIES i AGRAÏMENTS 

G2) REFERÈNCIES i AGRAÏMENTS són seccions optatives 
G3) Cada secció té un espai reservat que pot variar en funció de la informació 
inclosa. 
G4) La disposició de les seccions pot ser en columnes (entre 2 i 5), tindre una 
disposició radial o qualsevol altra que el grup de treball ho considere, sempre i quan 
l’objectiu principal de comunicar i difondre els resultats es duguen a terme de forma 
breu, precisa i clara. En l’exemple que teniu, la informació està distribuïda en dos 
columnes, en la primera es descriu el RESUM, INTRODUCCIÓ/ANTECEENTS, 
OBJECTIUS i METODOLOGIA. I en la segona columna RESULTATS, 
CONCLUSIONS, REFERÈNCIES i AGRAÏMENTS 
G5) Títol de la secció: Tipus de lletra lliure, recomanacions: en majúscula i negreta 
i una mida  mínim de 40 
G6) Cos de cada secció: Es recomana d’una mida de la lletra de 32 
G7) REFERÈNCIES i AGRAÏMENTS:  en el cas que estes seccions si que estiguin, 
la mida de la lletra de 24.  
G8) Imatges: Es recomana una qualitat bona i dimensions adequades a l’espai 
disponible. 

 
H) El pòster cal enviar-lo en format PowerPoint (pptx). 
 


