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1. Reflexions generals

Tens 3 segons per captar l’atenció, 30 segons per generar interès i 3 minuts per
fomentar l'acció. Al mateix temps, el teu pòster no es pot basar solament en
l'atractiu gràfic, també ha d'exposar contingut rellevant per al teu públic objectiu
de forma sintètica (fins a 300 paraules aproximadament).

No es tracta només d'exposar la teva recerca en un cartell: l'objectiu últim és
fomentar l’interès perquè els receptors interactuïn amb el presentador de forma
constructiva i  útil  per tots dos.  L'objectiu d'un pòster científic no és informar
exhaustivament i amb tot luxe de detalls sinó crear expectativa i curiositat. No
has de tenir la intenció de comprimir-ho tot, sinó generar l’ interès que porti al
subjecte a voler saber més de tu i del teu treball. No pots pretendre que en 3
minuts, dempeus i en un context altament saturat d'informació, la persona vagi
a assimilar molts continguts. Lluites per l'atenció i per crear un record impactant.

Tingues en compte ...

• Dissenya pòsters atractius visualment.
• Crea encapçalats interessants i persuasius per als teus pòsters científics.
• Dedica-li  una especial  atenció a la manera de presentar-lo,  perquè tan

important és la presentació dels pòsters com el disseny mateix.
• Intenta que el tema del teu pòster s'ajusti el més possible als interessos

del teu públic objectiu.
• Crea versions en DIN A4 per a l'audiència que puguin endur-se.
• No assaltis a les persones per preguntar-los si tenen algun dubte. Estigues

present i disposat a atendre consultes, però sense pressionar a ningú.
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2. Sobre l'estructura i el contingut

Títol

És molt important pensar bé el títol , especialment en les presentacions en forma
de pòster, ja que constitueix el principal mitjà de què disposem per atraure la
nostra audiència. 

• Ha d'identificar  i  reflectir  amb exactitud  el  tema del  treball,  l'estudi  o
l'experiència.

• Ha de ser específic i concís: incloure el màxim d'informació amb el mínim
nombre de paraules.

• S'ha d'evitar  la  utilització  d'abreviatures,  sigles  i  acrònims,  així  com la
d'argot i paraules o expressions supèrflues.

Introducció

Ha de  ser  curta,  perquè  serveix  per  familiaritzar  el  lector  amb el  tema.  Els
aspectes que ha de contemplar són :

• Antecedents, revisió (molt curta) del tema.
• Importància teòrica o pràctica del tema.
• Hipòtesi.
• Objectius del treball .
• Definicions (en alguns casos pot ser necessari definir algun terme)
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Metodologia o procés de treball

Aquest apartat ha de permetre al lector avaluar la forma en què es va dur a
terme el treball. Ha de descriure què es va fer per obtenir, recollir i analitzar les
dades; és a dir, el disseny de l'estudi, com es va dur a terme, si va tenir diferents
fases, quines variables es van considerar, com es van analitzar les dades, etc.

Resultats

En el  pòster  inclourem un resum dels  resultats,  un  cop  analitzats,  tant  si  la
hipòtesi  que  formulàvem  s'ha  pogut  provar  com  si  no  ha  estat  així.
Seleccionarem les  dades  més  rellevants  i  que  estiguin  més  relacionats  amb
l'objectiu de l'estudi. Procurarem evitar textos massa llargs, amb massa dades.
La utilització de taules i figures en aquest apartat és molt útil, i procurarem usar-
les.

Conclusions

En general, al pòster s'inclou un apartat específic amb les conclusions del treball
(de fet, en moltes ocasions, després de llegir el títol, el lector va directament a
les conclusions). 

A més, segons el cas, també pot incloure una petita discussió dels resultats, una
interpretació d'aquests, recomanacions per a futurs treballs, suggeriments, etc.
En  qualsevol  cas,  cal  ser  molt  objectiu  en  el  moment  de  redactar  tant  la
discussió com les conclusions.

Referències bibliogràfiques

No  és  obligatori  incloure  referències  bibliogràfiques  en  un  pòster,  i  es  pot
prescindir d'aquest apartat (l'espai destinat a la bibliografia el podem aprofitar
per  incloure  informació  del  nostre  propi  treball).  Si  es  decideix  incloure
referències, seleccionarem aquelles que considerem imprescindibles en relació
amb el tema.

Agraïments

Tampoc és obligatori,  però hem de considerar si  incloem un petit apartat per
esmentar aquelles persones que han participat en el treball

Sobre el contingut

Els  diversos  apartats  s'han  de  separar  mitjançant  espais  en  blanc,  cuidant
especialment tant que no hi hagi massa blancs com que el contingut no estigui
massa bigarrat. 

Tota aquella informació que no sigui important o rellevant no s'ha d'incloure en el
pòster, doncs desvia l'atenció del lector i pot evitar que aquest recordi les idees
més importants que volem transmetre.



En el pòster cal cuidar especialment la redacció, així com l'ortografia (qualsevol
error  es  magnifica  en  el  pòster  i  l'experiència  ens  diu  que  involuntàriament
tendim a fixar mostra vista en els errors).

Hem de vigilar que tota la informació inclosa en el pòster sigui consistent (que
les dades, xifres , etc. , coincideixin en el text , les taules i les figures)

Taules, figures, il.lustracions …

El pòster és un mitjà molt adequat per a la utilització de recursos gràfics. Per
aquest motiu, són pocs els pòsters en què només s'utilitza text. Trobar el just
equilibri entre text i imatges contribueix en gran part al "èxit" del pòster. 

Cal  tenir  en  compte  que  qualsevol  tipus  de  representació  gràfica  (figures,
fotografies, dibuixos) ha de ser d'extrema qualitat (en cas contrari és millor no
incloure-la).

Les figures poden ser el millor mitjà per presentar dades, resumir informació i
comunicar-la. Alguns autors suggereixen que almenys el 50% del pòster s'ha de
destinar a representacions gràfiques. En ocasions, una taula ben estructurada
pot realitzar aquestes mateixes funcions, encara que en general se sol preferir
utilitzar figures. Han de ser senzilles i d'una grandària tal que es puguin veure bé
sense haver d'enganxar-se al pòster.

També pot ser útil incloure esquemes que facilitin la comprensió de conceptes.
Les  representacions  gràfiques  en  3D,  encara  que  són  fàcils  de  fer  amb  els
programes informàtics actuals, en moltes ocasions són més difícils d'entendre i
menys clares que les de dues dimensions, pel que es recomana no utilitzar-les.



3. Característiques tècniques

Tipus i mida de lletra

No  s'han  d'utilitzar  només  lletres  en  majúscula.  Quan  llegim,  identifiquem
formes; si totes les lletres s'assemblen, costa més distingir-les. Utilitzar tipus de
lletra "senzills", per exemple Arial o Helvètica, i no més de dos tipus diferents en
tot el pòster .

Ha de cuidar-se la justificació del text. Cal tenir en compte que si es justifica el
text a banda i banda poden quedar grans espais en blanc entre paraules. No
s'aconsella utilitzar el subratllat, perquè les paraules subratllades es veuen pitjor
de lluny. Per ressaltar o remarcar el text és millor utilitzar la cursiva o la negreta.

Títol

Ha de poder llegir-se bé des de lluny (des d'1,5 - 2 m de distància).

Suggeriments:
- En negreta.
- Mida: 60 punts.
- Que guardi proporció amb la resta del text en el pòster.

Autors, filiació i encapçalament dels apartats

De mida menor que el títol.
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Suggeriments :
- En negreta.
- Mida: 40 punts.

Encapçalaments de nivells inferiors als apartats 

De mida menor que els apartats.

Suggeriments:
- En negreta.
- Mida: 54 punts.

Text

Suggeriments:
- No utilitzar negreta.
- Mida: 36 punts.

Colors, tipus de figures i gràfics

És important tenir en compte els colors que farem servir. El text, les taules i les
figures han de contrastar  i  no confondre amb el  fons.  Els  colors  massa vius
poden distreure ( i fins i tot espantar ) al lector. De la mateixa manera , un pòster
massa "avorrit" pot ser que no li atregui. En general, s'ha d'utilitzar el canvi de
color per emfatitzar algun aspecte, establir diferències o afegir interès al que es
presenta.

S'ha de procurar  que les  taules,  les  figures i  altres  elements gràfics guardin
harmonia quant a grandària,  tipografia i  colors,  entre  ells  i  amb la  resta del
pòster (títol,  text,  etc).  El  " bon gust" ha de primar.  No s'ha de confondre el
pòster  que  es  presenta  en  un  congrés  (per  tal  de  difondre  un  treball,  una
contribució al coneixement) amb un cartell publicitari.



4. Esbós i confecció

Abans de realitzar el pòster definitiu convé fer un esbós, un esborrany. Això és
especialment  important  si  van  a  participar  diverses  persones  en  la  seva
elaboració: cal posar-se d' acord fins al més mínim detall, tant de contingut com
de disseny.

5. + info

http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/manualposters.pdf
http://colinpurrington.com/tips/poster-design 

6. Referències

http://www.neoscientia.com/como-hacer-un-poster-cientifico/ 
http://www.cuidando.es/quiero-hacer-un-poster/
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Experiència NanoEduca

Aquest apartat està destinat a deixar constància d'un conjunt de coneixements
bàsics relacionats amb la nanotecnologia que l'alumnat hauria d'haver assolit
gràcies a la participació en el programa. 

Les  preguntes  que  es  plantegen a  continuació  són  de  caràcter  general  però
s’haurien  d’intentar  respondre  a  partir  del  material  gràfic  i  les  experiències
realitzades durant la utilització dels kits als centres educatius.

1. Com mostraríeu de forma clara l'escala on treballa la nanotecnologia?

Poseu un exemple real dels canvis que experimenta la matèria o les seves
propietats en treballar en la nanoescala.

2. La  investigació  i  l'estudi  a  nanoescala  requereix  de  tecnologies
específiques. Descriviu una d’elles.

3. La nanotecnologia encara es considera un àmbit de recerca a la frontera
del coneixement, amb implicacions en àmbits com: tractament de residus,
medi  ambient,  riscos laborals,  legislació,  salut  personal...  Quins riscos i
noves possibilitats creieu que poden aparèixer i cal preveure en un futur
proper?

Nanorepte

En  aquest  apartat  del  pòster  els  alumnes  han  d'aplicar  els  coneixements
adquirits durant el treball amb els kits i la implementació del programa a l'aula,
per tal de donar resposta a un repte ó problema amb l'ajut de la nanotecnologia.
La definició del  repte la poden fer els mateixos alumnes, o bé poden escollir
alguna de les propostes següents:

1. Dins d'un lloc tancat (confinat) hem de fer la detecció d'un gas. Ens ajudes
a fabricar un sensor de gasos bastat en nanopartícules? 

2. Hem vist que hi ha un embalatge d'aliments que no esta funcionant bé.
Tindries alguna solució amb alguna nanopartícula biocida?

3. Degut a que la fabricació d'edificis fa servir parets cada cop més primes,
tenim  problemes  d'aïllament  tèrmic  i  acústic.  Com  ho  podríem
solucionar mitjançant la nanotecnologia?

4. Cada  cop  s'escolta  més  la  paraula  Smart  City.  Però  a  partir  dels  teus
coneixements  d'smart  nanomaterials,  com  faries  alguna  aplicació  per
smart houses?

5. La disponibilitat i el preu del silici fan que cada vegada sigui més costosa
la seva utilització, i la llei de Moore en electrònica situa límits en la mida
dels dispositius. Quins nanomaterials i aplicacions proposes per solucionar
això? 



6. Un dels problemes principals dels tractaments de càncer són els efectes
secundaris.  Podries  donar-nos  una  aplicació  o  un  aparell  que  els
minimitzin gràcies a la nanotecnologia?

7. Darrerament hi  ha la percepció que ha augmentat considerablement el
nombre  de  nens  amb  pells  atòpiques.  Podries  crear  una  crema
cosmètica basada en nanotecnologia per aquests casos?

8. Per  netejar  submarins fem  servir  quantitats  enormes  (piscines)  de
productes  clorats  que  són  molt  perillosos  pel  medi  ambient.  Amb  els
productes  clorats  eliminem  la  brutícia  del  submarí.  Podries  utilitzar  la
nanotecnologia per evitar que el submarí s'embrutés i minimitzar l'ús de
producte?

Al document annex podreu trobar més informació relacionada amb cada una de
les qüestions plantejades anteriorment.

Espai + Humans

Espai reservat al pòster anomenat “Activitat exposició + Humans: Anatomia
del Centaure Nanotecnològic”

Arran  de  les  idees  sorgides  durant  el  desenvolupament  de  l’activitat
corresponent, caldrà que els alumnes valorin tant les possibilitats que ofereix
actualment la nanotecnologia,  com les que se n’espera que puguin arribar a
oferir en allò que s’anomena millora humana o “enhancement”. A partir de les
diverses  possibilitats  trobades,  es  recolliran  aquí  les  propostes  que  es
considerin més significatives (degudament argumentades) configurant, així,
la  seva  pròpia  visió  d’una  eventual  “Anatomia  del  Centaure
Nanotecnològic”.

Les propostes podran ser dels dos tipus següents:

a) Millores  molt  desitjables per  a  l’home,  tot  descrivint  els  aspectes
millorats i quin seria l’impacte social i ètic (amb pros i contres), així com
l’aportació per al progrés humà en l’àmbit en el qual s’inscriu la millora
proposta.  

b) Millores gens desitjables o, fins i tot, impròpies de l’home, tant pel fet
d’entrar  en  greu  conflicte  amb  valors  o  principis  ètics  àmpliament
compartits, com per la seva repercussió en el progrés de l’home.




