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NORMATIVA PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMS DE COMUNICACIONS 
 
1. Els resums, d’un màxim de 250 paraules, es lliuraran de forma electrònica a través del formulari 

que es posarà a disposició online. 
2. L’estructura del resum es farà d’acord amb els apartats clàssics: objectius, material i mètode, 

resultats i conclusions. 
3. El text podrà estar escrit en català, castellà o anglès. 
4. El termini d’admissió de resums de comunicacions es comunicarà amb la deguda antelació als 

associats. 
5. Totes les comunicacions rebudes rebran confirmació automàtica de recepció per correu 

electrònic a l’adreça que s’indiqui. 
6. La Junta Directiva avaluarà les comunicacions rebudes i seleccionarà, entre aquestes, les 

comunicacions acceptades. Es comunicarà la resolució via correu electrònic.  
7. Totes les comunicacions acceptades es presentaran a les Jornades en format pòster. Les 

instruccions es comunicaran via correu electrònic als autors.  
8. La presentació del treball inclou l’acceptació de totes aquestes normes. 
 
 

PREMI AL MILLOR PÒSTER DE LES XXV JORNADES DE LA DE LA SOCIETAT CATALANA 
DE MALALTIES INFECCIOSES O MICROBIOLOGIA CLÍNICA 
 
1. Podrà concórrer a un dels dos premis (microbiologia i infectología) convocats qualsevol 

comunicació original presentada per un resident o becari (preferentment predoctoral)  a les 
XXVII Jornades de la Societat. 

2. Queden excloses comunicacions presentades en altres congressos locals o nacionals. 
3. La comunicació respondrà a temes d’interès per a les malalties infeccioses i la microbiologia 

clínica.  
4. El primer signant i la persona que presenti la comunicació hauran de ser socis numeraris en 

actiu de la SCMIMC. 
5. El Premi estarà dotat amb 200 euros. 
6. La Junta Directiva de la SCMIMC avaluarà cada comunicació rebuda i serà qui decidirà les 

comunicacions premiades 
7. Els Premis podran ser declarats deserts i el seu valor no serà acumulable per a altres reunions. 
8. Les decisions del Jurat seran inapel·lables. 
9. El resultat es farà públic durant les XXVII Jornades de la Societat. 
10. El fet de concórrer als premis suposa l’acceptació de les presents bases. 


