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COMUNICACIONS I PÒSTERS 
Les comunicacions/pòsters han de reflectir un treball propi de la infermera; redactats en català o 

castellà. Es valoraran positivament els treballs inèdits. 

 

El resum ha d’incloure els següents apartats: 

• Títol de la comunicació/pòster 

• Especificar si es tracta d’una comunicació/pòster 

• Especificar nom i cognoms complets de tots els autors, centre i lloc de treball i correu 
electrònic del primer autor 

• Especificar els mitjans audiovisuals necessaris per a la presentació: canó PC, DVD, vídeo,… 

• El nombre màxim d’autors serà de sis. 

• L’extensió màxima del resum serà de 300 paraules, excloses les paraules clau i la bibliografia. 

• El resum ha d’incloure els següents apartats: Introducció, paraules clau, objectius, 
metodologia, resultats, discussió/conclusions i bibliografia (segons normativa Vancouver) 

• El pòster no podrà excedir de les mides següents: 100 cm d’alt x 90 cm d’ample. 

• Per a presentar comunicacions o bé pòsters és requisit indispensable està inscrit a la Jornada. 

• Els resums s’enviaran per correu electrònic a tvives@parcdesalutmar.cat, data límit el 29 
d’abril de 2014.  

• L’acceptació de les comunicacions es  notificarà per correu electrònic, el 7 de maig. 

• Per a l’acceptació dels resums es tindrà en compte: 

• Tema relacionat amb el lema de la Jornada: “formació, càrrega de treball i entorn: 
reflexions per a la millora de resultats en salut” 

• Reflexa un treball propi de la infermera 

• Reflexa el paper rellevant de la infermera, en el cas de que es tracti d’una comunicació o 

pòster fruit d’un treball interdisciplinari 

• Impacte, rellevància, novetat i aplicabilitat de la temàtica presentada 

• El compliment de tots els apartats. 

• La presentació de les comunicacions orals no podrà excedir dels 10 minuts i el nombre màxim 
de diapositives serà de 7. 

• La defensa oral dels pòsters no podrà excedir dels 5 minuts i el nombre màxim de diapositives 
serà de 3. 


