BASES PER LA PRESENTACIÓ DE PÒSTERS DINS DE LES I
JORNADES DE L’ENTRENADOR CATALÀ D’HANDBOL

El títol haurà de contenir un màxim de 15 paraules, breu i específic. Ha de reflectir
el contingut del pòster. Haurà de ser en majúscules sense abreviacions i amb
una mida de lletra 48 del tipus Arial Black·
La resta de continguts amb mida 29 de lletra tipus Arial.
L’autor o autors ( màxim 4) apareixeran a sota del títol en minúscules amb mida
48 del tipus Arial Black amb el següent ordre: cognoms, nom (punt i coma)
especifiquem club/universitat/centre de treball al que esta associat (punt i coma)
una adreça electrònica de contacte del grup d’autors.

Temes:
-La preparació condicional a l‘handbol.
-La preparació tècnic-tàctica a l’handbol.
-Iniciació i handbol base.

Parts que han d’aparèixer:
·
Introducció: on apareixeran els motius de l’estudi o observació, la seva
importància teòrica o pràctica i els objectius o hipòtesis si s’escau
·
Material y Mètodes: apartat on permeti conèixer al lector com es va realitzar
el treball/estudi/observació, la mostra i el procediment emprat
·
Resultats: Dades més rellevants relacionades amb l’objectiu o hipòtesis del
treball, es poden emprar gràfiques, taules o figures per facilitar al lector la
comprensió d’aquest resultats
·
Discussió i Conclusions: Amb una breu referència als resultats obrir debat i
oferir futures investigacions arrel dels resultats oferts. Oferir les principals
troballes de l’estudi i les novetats més rellevants aportades
·

Referencies: S’utilitzarà normativa APA.

Respectar les mides indicades:
DIN A0 (118,9 cm d'alçada x 84,1 cm d'amplada).

Recomanacions:
-

Utilitzar un contrast de 4 colors com a màxim.

-

El fons millor que presenti un color clar i el text amb un color més fort.

-

Ús moderat de gràfiques i fotografies. Han de ser de qualitat i la grandària
equilibrada en el text.

Premis:
Es premiarà un pòster de recerca amb una quantitat de 300€ i un de divulgatiu
amb una quantitat de 200€, el jurat estarà composat per professorat de les
universitats de Barcelona, Lleida i Girona. El jurat es reserva el dret de declarar
el premi desert si així ho considera oportú.

Dates i mètodes d’entrega:
Caldrà
presentar
el
pòster
via
correu
electrònic
a
direcciotecnica@fchandbol.com especificant a l’assumpte del correu: PÒSTER
JORNADES i al text del correu les dades de l’autor o autors.
Adjuntar en format PDF el pòster i un vídeo filmat en horitzontal d’una durada
màxima de 3 minuts presentant el pòster.
Només es tindran en compte els correus electrònics que arribin abans de
les 23:59 del 6 de gener de 2019.
Els resultats es donaran a conèixer durant l’acte de presentació de l’Associació
Catalana d’Entrenadors d’Handbol (ACEH) que tindrà lloc a les I Jornades de
l’Entrenador Català d’Handbol el dia 13 de gener de 2019.

EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DURANT TOTA LA JORNADA.

