
 
 

 

Instruccions per a la preparació dels pòsters 
 

 

Els pòsters s’exposaran al pati de la Facultat d’Educació i Psicologia (Planta -1) en una 
única sessió de pòsters programada per al dijous 8 de setembre.  

La persona responsable del pòster, l’haurà de penjar el dijous a primera hora (entre les 
8.30 i les 9.00 h). 

Es demana als presentadors/es que estiguin present en l’horari previst per a la sessió 
de pòsters: el dijous 8 de setembre entre les 12.20 i les 13.30 h. Durant aquesta sessió 
hauran de ser al costat del seu pòster amb la finalitat de respondre a qualsevol pregunta 
o resoldre els dubtes que els assistents puguin tenir sobre el seu treball. 

 

Mida 

La mida màxima del seu pòster ha de ser DIN A0 (85 x 120 cm) en vertical. 

 

Títol i Autors/es 

El títol, el nom dels autors/es i la seva afiliació han d'aparèixer a la part superior del 
pòster en una mida de lletra suficientment gran com perquè la resta de conferenciants 
puguin veure fàcilment la matèria objecte del pòster (i els seus autors/es) des d’una 
distància de 5-10 metres.  

 

Muntatge dels pòsters 

Si us plau, munti el seu pòster en el plafó que se li ha assignat (cada plafó tindrà un 
número assignat). El material per fixar els pòsters serà proporcionat per l'organització. 

Els pòsters han d'estar muntats a les 9.00 h del dijous 8 de setembre i hauran de 
romandre penjats fins a les 19.00 h del mateix dia. 

 

Per a qualsevol consulta addicional, els presentadors poden posar-se en contacte amb 
el Comitè Organitzador mitjançant el següent correu electrònic: aealgirona@gmail.com  

 

En aquesta edició del congrés AEAL, per primera vegada, s’atorgarà un premi al millor 
pòster. Alguns membres del comitè científic, a partir de criteris científics i de format 
gràfic, valoraran els pòsters presentats. 

 

Gràcies per presentar el seu treball al X Congrés Internacional d’Adquisició 
del Llenguatge - AEAL! 
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