XVè Congrés
de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia
NORMES PER L’ENVIAMENT DE RESUMS DE COMUNICACIONS LLIURES I PÒSTERS
 Els autors i/o coautors hauran de tenir el títol de Diplomatura / Grau de Fisioteràpia.
 En el cas de Comunicació Lliure per Estudiant és necessari ser estudiant de Grau de Fisioteràpia.
 És obligatori que el/els presentador/s estiguin inscrits al Congrés.
 Només s’acceptaran els resums enviats mitjançant el formulari que podeu complimentar a la pàgina web de
la Societat.
 Els resums han de tenir un màxim de 250 paraules. Es penalitzaran aquells resums que superin aquesta xifra.
 S’acceptaran resums i treballs en català i castellà.
 La data màxima d’enviament dels resums serà el 24 d’octubre de 2019 a les 24h. No s’acceptaran resums
posteriors a aquesta data. Una vegada entregat el formulari no es podran fer esmenes.
 La data màxima de resposta per part del Comitè Científic serà el 30 d’octubre 2019. La resposta es farà per
correu electrònic.
 El Comitè Científic seleccionarà els treballs tenint en compte el rigor científic, actualitat, originalitat i aplicació
pràctica.
 El Comitè Científic pot decidir passar una comunicació lliure a pòster.
 Per a l’entrega del premi, el comitè científic valorarà positivament la correlació d’informació aportada entre
l’abstract i el pòster o comunicació oral.

PRESENTACIÓ PÒSTERS
 Haurà de constar: Autor/coautors, títol, introducció, objectiu, material i mètodes, resultats, conclusions i
bibliografia.
 Els pòsters seran digitals, no caldrà imprimir-los.
 Una vegada el pòster hagi estat acceptat pel Comitè Científic, l’autor haurà d’accedir a
http://postersdigitals.academia.cat i seguir les instruccions d’ús del sistema.
 La durada de l’exposició serà màxima de 5 minuts (3 de defensa + 2 de discussió) el dia del congrés. Les
exposicions seran interrompudes un cop finalitzat aquest temps.

PRESENTACIÓ COMUNICACIONS ORALS
 Es presentaran tres comunicacions orals. Una d’elles es reserva per a un estudiant de Grau de Fisioteràpia.
 La presentació es farà en format Power Point.
 Apartats: títol, autor/es, filiació, resum, introducció, material i mètodes, resultats i discussió, conclusions i
bibliografia.
 Les cites bibliogràfiques es realitzen seguint el model:
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/vancouver.asp
 La durada de l’exposició serà màxim de 10 minuts (7 de defensa +3 de discussió). Les exposicions seran
interrompudes un cop finalitzat aquest temps.

