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NORMATIVA COMUNICACIONS, EXPERIÈNCIES I PÒSTERS 
 

1. S’admetran treballs científics aportats pels professionals en forma de 
comunicacions orals i pòsters. Aquests treballs poden ser originals o presentats 
en altres jornades o congressos. 

2. El nombre d’autors ha de ser d’un màxim de 6 persones i serà el/la primer 
signant el/la que presentarà o defensarà la comunicació. El primer/a autor/a ha 
de ser infermer/a. 

3. Màxim es podran presentar 3 comunicacions com a 1r autor/a. 
4. Per presentar qualsevol treball cal que el /la primer signant estigui inscrit/a a les 

Jornades. 
5. La síntesi de la comunicació oral o del pòster s’ha d’adaptar a les següents 

modalitats: 
 
Comunicació científica (oral o pòster): 

○ Introducció 
○ Objectius 
○ Metodologia 
○ Resultats 
○ Conclusions amb les implicacions per a la pràctica clínica 

 
Comunicació d'experiència (oral o pòster): 

○ Introducció / Justificació 
○ Objectius 
○ Descripció de l’experiència 
○ Conclusions amb les implicacions per a la pràctica clínica 

 
6. El tipus de lletra que cal utilitzar és Arial 11, amb un màxim de 3500 caràcters 

amb espais. 
7. El període de recepció de comunicacions és fins el 25 de setembre a les 23:59h. 
8. El Comitè Científic té la potestat d’acceptar un treball per presentar-lo en format 

pòster encara que s’hagi presentat com a comunicació oral i viceversa i també de 
format comunicació a experiència i viceversa. 
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9. Les comunicacions i experiències en format oral es presentaran durant 8 minuts.
10. La secretaria tècnica de les Jornades comunicarà al primer signant l’acceptació

definitiva dels treballs el 6 d’octubre de 2022, especificant-hi les instruccions
concretes de presentació.

11. Les comunicacions o experiències tipus pòster s’han de presentar definitivament
elaborades en format Power-Point *PPS, en “pdf”, a la pàgina web de les
jornades, també fins el 19 d’octubre de 2022 com a data límit. Es disposarà de 3
minuts per fer-ne la defensa (si el pòster ha estat seleccionat per ser defensat, es
comunicarà als/les autors/es amb antelació).

12. La defensa de les comunicacions/ experiències tipus pòster s’ha de fer amb una
única diapositiva del pòster.

13. Les comunicacions orals han de tenir una durada màxima de 8 minuts.
14. Es concediran els premis següents:

• 1r premi a la millor comunicació científica oral.
• 1r premi a la millor experiència.
• 1r premi al millor pòster.

RESUM: 

1. Termini d’admissió del full de síntesi: 25 setembre 2022.
2. Comunicació definitiva de l’acceptació de les comunicacions: 6 d’octubre de

2022
3. Termini de presentació de les comunicacions pòsters (format *PDF): 17

d’octubre de 2022


