
I Trobada d’Educació Química                            
 
Enviament comunicacions acceptades (tant oral com pòster). 
 
Per a l’enviament del text de les comunicacions acceptades cal omplir un nou 
formulari i adjuntar el text definitiu de la vostra comunicació en format word a 
l’enllaç web http://taller.iec.cat/teq/propostes.asp (abans del 28 de febrer de 2011). 
En aquest nou formulari trobareu un apartat on haureu d’introduir un nou resum 
(màxim 200 caràcters sense espais) que s’utilitzarà per elaborar el programa de les 
sessions de comunicacions orals i pòsters. 
 
Cal realitzar aquest nou enviament, encara que ja hàgiu enviat el text complert de la 
vostra comunicació anteriorment, i tenir en compte les normes les normes que 
s’especifiquen tot seguit. 
 
El text definitiu de la comunicació acceptada ha d’ajustar-se a les següents 
característiques: 
 

• Títol de la comunicació (centrat Tipus de lletra: Times New Roman, cos 14) 
• Cognoms i nom, i filiació del/s autor/es (centrat Tipus de lletra: Times New 

Roman, cos 12) 
• Resum (extensió màxima de 600 caràcters sense espais) 
• Paraules clau (màxim 5) 
• Cos de la comunicació amb una extensió màxima de 6.000 caràcters sense 

espais, incloent-hi gràfics, taules, figures, etc., que s’haurà de presentar amb 
l’estructura i l’estil següents: 

 a) Estructura:  
• Objectius 
• Desenvolupament de l’experiència d’innovació o del treball de recerca 
• Resultats 
• Conclusions 
• Referències bibliogràfiques (vegeu-ne la normativa a contiuació) 

b) Estil: 
• Tipus de lletra: Times New Roman, cos 12 
• Text justificat 
• Interlineat simple 

 
Normativa per a les referències bibliogràfiques  
Les referències bibliogràfiques han d’anar al final del text, escrites tal com s’indica a continuació: 
Per a llibres 
VILCHES, A.; GIL, D. (2003). Construïm un futur sostenible: Diàlegs de supervivència. Madrid: 
Cambridge University Press. 
Citació en el text: Vilches i Gil, 1994. 
Per a articles 
SARDÀ, A.; SANMARTÍ, N. (2000). «Ensenyar a argumentar científicament: un repte de les classes de 
Ciències». Ensenyament de les Ciències, 18:3, p. 405-422. Citació en el text: Sardà i Sanmartí, 2000. 
Per a altres exemples, consulteu un número recent de la revista Educació Química (EduQ) 
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idC
olleccio=6090 
 
-No hi haurà revisió lingüística, per tant els autors són responsables de la correcció 
ortogràfica de les comunicacions. 


