NORMATIVA ABSTRACTS RESUMS
• L’abstract / resum, no podrà excedir les 350 paraules, queden exclosos d’aquest punt la
bibliografia i dades referents als autors.
• És farà servir la plantilla facilitada pel comitè científic per l’enviament del treball.
• No es poden posar imatges, gràfics o taules a l’abstract.
• L’enviament de l’abstract s’haurà de realitzar abans del dia 12 de maig (23:59 hores) de
2017.
• Una vegada valorat l’abstract, el comitè científic enviarà un e-mail amb l’acceptació del
treball o no acceptació de l’abstract presentat.
• En cas de no acceptació del treball per part del comitè, l’autor tindrà 48 hores des que rebi la
notificació, per fer les correccions i reenviar el treball via e-mail posant a l’assumpte :
reenviament + nom del treball.
• Els participants hauran de fer arribar el seu pòster en pdf via email clinicsantpau@gmail.com
abans del dia 24 de maig.
• El Comitè Científic decidirà el guanyador un cop estiguin en el seu poder tots els pòsters
presentats i acceptats.
• Tots els candidats que hagin presentat un pòster hauran de dur el seu treball en un Pendrive
el dia de la Jornada, per tal de ser projectats a les pantalles que hi hauran per aquest
menester.
PUNTUACIÓ DELS TREBALLS
El treball rebrà una primera puntuació en base a les característiques de l’abstract i una segona
puntuació el dia de la jornada segons el disseny del treball.
ELABORACIÓ DEL PÒSTER
• Haureu de portar el pòster en un Pendrive per ser exposat el dia de la Jornada.
• Format del pòster: PDF
• L’ordre dels continguts del pòster ha de seguir els exposats a l’abstract / resum. Títol.
utors. ntroducció. b ectius. aterial i mètode. esultats. Conclusions. ibliografia.
• l pòster han d’aparèixer els autors.
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ACREDITACIONS, RECONEIXEMENTS I CRÈDITS
S’expendran les següents certificacions:
• Certificacions per assistència a la Jornada, sempre i quan es certifiqui l’assistència mit ançant
la signatura a l’obrir la Jornada.
• Certificació per presentació de pòster. Es realitzaran tants certificats com autors apareguin a
cada treball.
• Certificacions de primer premi en la categoria de pòster.
• Certificacions per participació als integrants del comitè científic i organitzador
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