
 
 

 

NORMES GENERALS 

S’admetran comunicacions científiques relacionades amb l’ Atenció Primària. Es poden presentar 

projectes d’investigació i resultats d’investigació, tant preliminars com definitius. 

Per enviar el resum serà necessari complimentar les següents dades: 

- Títol: Màxim dues línees. 

- Autoria: S’indicarà l’autor principal per a la correspondència, amb els seu correu electrònic, al 

que es dirigiran els comunicats del comitè organitzador. Es poden incloure tots els investigadors 

de l’estudi. 

- Centre de treball. 

- Paraules clau: Tres, extretes de Medical Subject Headings (Mesh). 

El resum s’estructurarà en els següents apartats amb un màxim de 250 paraules: 

Objectius 

Material i mètodes 

Resultats (excepte si es presenta projecte) 

Conclusions 

Si s’usen abreviatures, hauran d’estar indicades entre parèntesi i el terme complet ha de precedir 

al seu primer ús. No s’inclouran figures, gràfics, taules, agraïments ni cites bibliogràfiques. 

ACCEPTACIÓ i PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS  

Els criteris utilitzats en la valoració de les comunicacions seran: l’originalitat, l’ interès per 

l’atenció primària i la metodologia utilitzada. Totes les comunicacions seran avaluades al menys 

per dos avaluadors independents (avaluació per parells) membres del Comitè de la Jornada. 

Les notificacions del Comitè seran dirigides a l’autor designat per a la correspondència, al que 

s’informarà per correu electrònic sobre l’acceptació de la comunicació. Qui presenti la 

comunicació haurà d’estar inscrit a la Jornada. S’entregarà certificat de la comunicació als autors 

inscrits que assisteixin a la Jornada. 

Totes les presentacions seran tipus pòster electrònic, no s’han d’imprimir. S’entregarà còpia en 

din-A4 als interessats. Se seleccionaran les millors per ser projectades i defensades en 3 minuts. 

La resta d’ acceptades es projectaran sense defensa. 

El pòster a projectar ha de tenir els mateixos continguts referits al resum, es presentarà en format 

electrònic mitjançant una única diapositiva.  

PREMIS 

S’atorgarà dos premis als millors pòsters valorats pel Comitè en funció del seu interès, originalitat 

i la qualitat de la presentació. A més a més d’ un certificat acreditatiu, el primer premi estarà 



 
 

 

dotat amb  250 € i el segon amb 150 €. Els premis estaran subjectes a les retencions d’IRPF fixats 

per l’Agència Tributària, assumint dites retencions el premiat. 

DATA LÍMIT PER A PRESENTAR RESUMS DIA 25 DE SETEMBRE, a partir del 27 de setembre 

s’informarà de la seva acceptació. 


