VII Jornades sobre l’ensenyament de la Física
i la Química a l’educació secundària
Barcelona, 24, 25 i 26 d’octubre de 2019
Normativa per a les comunicacions orals i pòsters

1.

Al portal d’accés, a l’enviament de les comunicacions, trobareu un formulari que cal emplenar abans

d’adjuntar-hi l’arxiu Word de la comunicació, abans del 24 de setembre de 2019. Cal indicar si la comunicació es
proposa com a oral o pòster: http://taller.iec.cat/teq/propostes2019.asp
2.

Les comunicacions poden ser escrites en català, castellà o anglès, i han de tenir una extensió d’entre 5.000

i 6.000 caràcters sense espais, tant si es presenten en format oral com pòster.
3.

El text de la comunicació, tant si la presentació és oral o en forma de pòster, s’haurà d’ajustar a l’estructu-

ra i estil següents:

•

Títol, autors i filiació acadèmica

•

Resum (extensió màxima de 600 caràcters sense espais)

•

Paraules clau

•

Objectius

•

Desenvolupament de l’experiència d’innovació o de la recerca

•

Resultats

•

Conclusions

•

Referències bibliogràfiques

Amb l’estil següent:

•

Tipus de lletra: Times New Roman, cos 12

•

Text justificat

•

Interlineat simple

S’hi poden incloure imatges, taules i gràfics numerats i citats al text.

Les referències bibliogràfiques s’escriuran tal com s’indica a continuació:

Per a llibres:

GREENWOOD, N. N.; EARNSHAW, A. (1997). Chemistry of the elements. Oxford: Heinemann.

Per a articles:

PARCHMANN, I. (2009). Chemie im Kontext: One approach to realize science standards in chemistry classes? Educació Química EduQ, 2: 24-31.

4.

El text de les comunicacions presentades (orals i pòsters) es publicarà en forma d’Actes al Portal de publi-

cacions de l’Institut d’Estudis Catalans.
5.

Per poder optar a la presentació i a la publicació de la comunicació a les actes, un cop aquesta hagi estat

acceptada, és imprescindible inscriure’s com a assistent a les VII Jornades sobre l’Ensenyament de la Física i la
Química. En el cas de més d’un autor, caldrà que s’hi inscrigui, almenys, un dels autors.
6.

El comitè científic es reserva la decisió d’acceptar la comunicació. La notificació d’acceptació es farà a

l’autor o al primer autor el 2 d’octubre de 2019.
7.

En el cas que el comitè científic valori que no és possible acceptar la comunicació per a presentació oral,

es proposarà als autors que la presentin en format pòster.
8.

Els pòsters han de tenir format A0 i s’hauran de situar al panell corresponent, atenent a la numeració que

se’ls atorgui al programa.
9.

Les comunicacions acceptades que requereixin alguna modificació s’hauran de remetre abans del dia 15

d’octubre de 2019, havent-hi incorporat els canvis oportuns.
10.

Les sales on s’exposaran les comunicacions orals estan dotades d’ordinadors amb connexió a Internet i

sistema de projecció. Els participants amb necessitats que no quedin cobertes per aquests equips es poden posar
en contacte amb la Secretaria de la Societat Catalana de Química (SCQ): scq@iec.cat.
11.

El temps per a les presentacions orals serà de 15 minuts (10 min + 5 min per a preguntes).

Per a més informació, podeu contactar amb la Secretaria de la SCQ: scq@iec.cat.

