
                                      

NORMES GENERALS D’ENVIAMENT DELS RESUMS

✔ La data límit d'admissió de resums serà el dia 30 de juny. No 
s'acceptaran resums després d'aquesta data.

✔ El resum s'ha d'enviar com a document adjunt al correu: 
jornadaresidents@aificc.cat

• En el cos del correu electrònic ha de constar la següent informació:

Títol Unitat Docent
Autor principal Telèfon
Altres Autors Mail

• El resum ha de respectar el següent format:

✔ El títol ha de ser en majúscules i d'una extensió entre 9 i 25 paraules. No 
s'acceptarà títols amb noms comercials o acrònims. El títol haurà de ser 
el més científic possible i relacionat amb el contingut de la comunicació.

✔ El contingut del resum s'haurà d'estructurar en: Objectiu(s). Mètodes. 
Resultats. Discussió. Bibliografia.

✔ Bibliografia: màxim de 3 referències. Ús estil Vancouver.
✔ El text del resum no pot superar les 500 paraules en cap cas (sense 

contar el títol i la bibliografia). S'admet un màxim d'una graella o figura 
en el resum.

✔ Format: La lletra: Arial 10 pts. Marges: esquerra i dret 3 cm. A dalt i a 
baix 2,5 cm, interlineat 1,5 cm. Sagnia esquerra 1,27 cm, sense vinyetes 
ni numeració.

✔ L'idioma del resum pot ser en català o castellà.
✔ Utilitzar el menor nombre d'abreviatures possible, i la primera vegada 

aniran acompanyades del seu significat.

Per facilitar la imparcialitat del comitè científic en el resum no podrà constar el 
nom, ni el centre de treball, ni la Unitat Docent. Tampoc, no podrà constar cap 
suggeriment que permeti associar l'origen de l'aportació.



                                      

RECEPCIÓ I AVALUACIÓ DE COMUNICACIONS

✔ La Secretaria Tècnica confirmarà la rebuda de la comunicació mitjançant 
un e-mail a l'adreça des d'on s'ha enviat la sol·licitud. Si en el termini de 
5 dies hàbils no s'ha rebut resposta, preguem que contacteu amb el 
següent correu electrònic: jornadaresidents@aificc.cat

✔ L'incompliment de les normes de redacció i enviament pot suposar, a 
judici del Comitè Científic, la devolució els autors per una nova redacció 
o la no acceptació de la comunicació.

✔ A l’adreça de correu electrònic que ens faciliti l’autor responsable de 
l’enviament es confirmarà la recepció del resum i posteriorment com a 
data límit el 8 de juliol de 2022 s’informarà de l’acceptació o no del 
mateix i de la modalitat de presentació que determini el comitè científic. 
És a dir, si la presentació el dia de la jornada serà en format de 
comunicació oral o bé en format pòster imprès.

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS ORALS

✔ Cada presentació tindrà d'un màxim de 8 minuts per la seva exposició i 2 
minuts per preguntes. Preguem que els ponents s'ajustin 
rigorosament al temps programat.

✔ El format de la presentació serà en Power Point.
✔ La comunicació ha de respectar el següent esquema: títol i autoria de la 

comunicació, introducció o justificació, objectiu, metodologia, resultats i 
conclusions.

✔ Recomanen no incloure imatges i/o graelles que no puguin ser ben 
vistes a una distància de 2 metres; així com no escriure més de 10 línies 
per diapositiva.

✔ Serà necessari enviar la presentació com a màxim el 5 de setembre a 
jornadaresidents@aificc.cat

✔ En el cos del missatge ha de constar: Presentació Oral Comunicació 
ID Nº (l'indicat en el Mail d'acceptació)

PRESENTACIÓ COMUNICACIÓ FORMAT PÒSTER

✔ Els pòsters s’hauran d’entregar impresos amb la mida de 120X80cm a la 
Secretaria Tècnica de la Jornada el día 7 de septiembre  de 2022 a les 
9:00h una vegada feta l’acreditació i l’entrega de la documentació. En 
aquell moment s’indicarà la zona d’exposició del pòster. 

✔ Els pòsters exposats en format paper és podran retirar el mateix 7 de 
setembre de 2022 a partir de les 15h.



                                      

PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ 

✔ El comitè científic concedirà tres premis a les 3 millors comunicacions 
orals i un a la millor comunicació en format pòster.

Per qualsevol aclariment podeu en contactar amb la Secretaria Tècnica a 
l’adreça electrònica jornadaresidents@aificc.cat


