Amb la col·laboració de:

COMUNICACIONS
Normes Generals

Es poden presentar comunicacions en format oral o pòster de treballs científics, experiències de bones
pràctiques o casos clínics relacionats amb la infermera i salut escolar.


La persona responsable de presentar la comunicació, serà qui consti com a primer autor (obligatòriament
haurà d’estar inscrit/a al congrés).



S’acceptaran un màxim de 2 comunicacions per autor (sigui la combinació que sigui), i amb un màxim de 5
autors totals.



Les comunicacions, siguin en format oral o pòster hauran de ser defensades PRESENCIALMENT.



El certificat s’entregarà al responsable de la defensa una vegada finalitzada aquesta.



Si alguna comunicació oral o pòster acceptada per part del comitè científic no és defensada presencialment
al congrés, els seus autors no rebran cap certificat.



Les comunicacions han de ser inèdites (no publicades ni presentades a cap altre jornada o congrés), i es
poden presentar en català o en castellà.



Serà el Comitè científic qui proposarà el format (oral o pòster) de presentació de la comunicació presentada
pels autors.



El Comitè científic pot escollir fins a 6 treballs, per tal que siguin exposats dins del Congrés com a
comunicació i un màxim de 12 com a píndoles comunicatives.



El fet d’enviar una proposta de comunicació indica que l’autor accepta aquesta normativa.

#ACISEscolar18

Normes
de Presentació Resums

CONTINGUT I FORMAT DELS TREBALLS: Als resums hauran de constar els AUTORS/ES. Apareixerà en primer lloc
l’autor/a responsable i de contacte de la comunicació, després, en cas que hi siguin, la resta d’autors/es.
Els noms hauran d’aparèixer, iniciant amb el cognom en majúscules la primera lletra, seguit d’una coma i el nom
complert.
(Exemple: Balaguer, Anna; Garcia-Doménech, Andreu).

TÍTOL: Concís, màxim 25 paraules, en negreta, sense abreviatures i en minúscules (tipus oració). No s’admetran
títols en majúscules.

CONTINGUT: Els resums de les comunicacions hauran de tenir 250 paraules, lletra Arial 12. Amb els títols en negreta
i els següents apartats: Introducció, objectius, metodologia, resultats, discussió , conclusions i aportacions d’interès.
Cada apartat haurà d’aparèixer en negreta, seguida de dos punts. El text apareixerà immediatament després.
L’ interlineat haurà de ser senzill i justificat. No pot incloure taules ni imatges.

PREMIS: S’entregaran les següents distincions (no podrà optar a premi cap membre del Comitè Científic ni
Organitzador).


1er. Premi de Comunicació



2on. Premi de Comunicació.



1er. Premi de Píndoles Comunicatives.



2on. Premi de Píndoles Comunicatives.



1er. Premi de Pòster.



2on. Premi de Pòster.



1er. Premi d’investigació i experiència en infermeria i salut escolar.



2on. Premi d’investigació i experiència en infermeria i salut escolar.
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Avaluació i
Àrees Temàtiques

Les comunicacions seran agrupades en àrees temàtiques per a la seva avaluació i programació, les àrees temàtiques
estaran relacionades amb els temes tractats en el congrés i que guardin relació amb la infermeria i salut a l’escola.

COMUNICACIONS ORALS


Les presentacions pondran ésser en format comunicació (10 min.) o de píndoles de comunicació (5 min.).



MATERIAL: s’haurà de facilitar la Presentació de la Comunicació amb l’única obligació que el logotip del
congrés estigui present a l’inici (es pot utilitzar la següent plantilla).



Tenir present que la presentació serà facilitada a la web del Congrés de forma oberta un cop s’hagi
presentat la comunicació i què es cedeix el dret d’imatge de l’exposició oral a ACISE , en el cas que sigui
filmada.

PÒSTERS


TEMPS DE DEFENSA: 5 minuts, més espai final de temps compartit per a comentaris i discussió.



PRESENTACIÓ: es disposarà d’un espai de projecció per a l’exposició dels pòsters. Es pot utilitzar la següent
plantilla (les mides del pòster de la plantilla no es poden modificar, i cal que estigui visible el logotip que ja
es troba inserit).



FORMAT: el pòster haurà de tenir unes mesures de presentació en pantalla 16:10 d’orientació horitzontal
per tal d’aconseguir millor visibilitat en el format projectat.



Al igual que les comunicacions, ACISE es reserva els drets d’imatge de l’exposició i de la publicació a la web
del Congrés.
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Enviament i
Acceptació
de Treballs.

PRESENTACIÓ DEL RESUM
S’haurà d’enviar el resum en format word o pdf a congresacise@gmail.com amb data màxima el 1 d’abril del

2018.





L’acceptació de les comunicacions es comunicarà al primer autor, com a molt tard el divendres 30 de març.
Una vegada els autors rebin la confirmació d’acceptació de la comunicació per part del Comitè Científic,
hauran d’enviar el Pòster o la Presentació de la Comunicació com a molt tard el 9 d’abril (en la seva versió
final i en ambdós formats: pptx i pdf). En cas de presentacions dinàmiques serà necessari enviar-les
preparades i en format llegible per a la reproducció durant el congrés (Exemple: Prezi, Emaze, Canva, etc.).
Si algun autor no envia el seu pòster o presentació de comunicació en el termini abans indicat, el comitè pot
excloure-la del congrés.

PRESENTACIÓ DE TESIS O TESINES
Per a la presentació dels “Premis d’investigació en recerca i experiència en infermeria i salut escolar”, caldrà
presentar arxiu de la tesi o tesina en pdf, o adreça a on poder consultar el contingut de la tesi, i un resum amb les
següents normatives.


Document electrònic en format Word. Es recomana una copia en PDF per evitar problemes de composició.



Format de pàgina: Vertical, marge Normal Sup.: 2,5 cm, Esq.: 3 cm, Inf.: 2,5cm, Dreta.: 3 cm.



Format de lletra: Arial 12 pt.; Interlineat 1,5.



L’ extensió del text no podrà superar les 2000 paraules, tot inclòs.





Text. Títol (lletra negreta). Autors/res= format: Nom + cognoms; Afiliació institucional; Direcció [postal y/o
electrònica]. A continuació s’exposarà amb tota claredat el treball, es descriuran les principals fonts i
mètodes utilitzats que han donat els principals resultats i les conclusions.
Si existeixen apartats dintre del text, es titularan amb lletra negreta.



El text pot anar acompanyat de 2 imatges.



La bibliografia enumerada en un apartat final, segons el model Vancouver.



S’atorgaran dos premis honorífics:
 1er. Premi d’investigació i experiència en infermeria i salut escolar.
 2on. Premi d’investigació i experiència en infermeria i salut escolar.
Es podrà presentar tota persona que hagi fet una tesi o tesina (l’avaluació dels treballs serà efectuada per un



grup de membres externs del Comitè Científic, que estarà a càrrec de valorar els altres treballs).
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Inscripcions

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ A LA PÀGINA WEB:

www.acise.cat

REGISTRE DE DADES
Omple el Formulari d’inscripció **
** És important escriure bé els noms, donat que els certificats d'assistència s'elaboraran a partir d'aquesta base de dades i no
seran modificables.

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA ELECTRÒNICA O DIPÒSIT BANCARI
Pagament al número de compte:

ES70 2100 0191 1102 0025 1451

ABANS del 20/3/2018.

DESPRÉS del 20/3/2018.

Preu Socis* (més d’un any):

100 €

125 €

Preu Socis* (menys d’un any):

150 €

175 €

Preu NO Socis

175 €

200 €

Preu Socis.*Imprescindible estar al corrent de pagament de la quota.
El preu inclou: esmorzar, berenar, còctel i dinar.*El sopar es paga a part (20€).

PER A MÉS INFORMACIÓ:

acise.cat

@acisenfermeriaescolar

@ACISEnfermeria

acise.2015@gmail.com
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