XXVI DIADA DE L’SCSL

DATA LÍMIT
17-10-2016

Barcelona, 17 de novembre de 2016

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ
DE COMUNICACIONS CIENTÍFIQUES A LA DIADA DE L’SCSL

1. La data límit d’enviament de resums de
comunicacions és el 17 d’octubre de 2016
(inclòs).
2. Enviar els resums de les comunicacions a
scsl@academia.cat,
tot
indicant
a
l’assumpte: Comunicació XXVI DIADA
3. Els autors poden escollir la preferència en el
format a comunicar (comunicació oral o
pòster), però el Comitè avaluador es
reserva el dret a escollir l’opció definitiva.
Ambdós formats han de complir amb la
metodologia sol·licitada.
4. El resum de la comunicació haurà de ser
informatiu i estructurat, incloent (per aquest
ordre) els següents apartats:
a. Objectius
b. Mètodes
c. Resultats
d. Conclusions
5. Instruccions per al format del resum:
a. Màxim de 400 paraules.
b. Lletra Arial de 10 punts.
c. Escriure a un sol espai.
d. Si es fan servir abreviatures, desxifri-les la
primera vegada. Per exemple: Incapacitat
temporal (IT).
e. Títol en majúscules i sense abreviatures.
f. Autors: nom i primer cognom, separats
per comes (per ex. Boix P, Fernández A.), a
continuació (línia següent) la o les afiliacions
corresponents, separades per punt i coma
(per exemple, Servicio de Prevención.
Corporació Parc Taulí. Sabadell; Institut
Català d’Oncologia). NO numerar els autors
ni afiliacions.

g. No es poden incloure taules, figures ni
referències bibliogràfiques.
h. No s’han d’utilitzar estil de formats
especials
de
lletra i/o
paràgraf.
Exclusivament títol en majúscules i subtítols
(Objectius, Mètodes, Resultats, Conclusions)
en negreta.
i. També cal indicar el mail de l’autor
principal del treball i el de la persona que
el presentarà.
6. L’ idioma de les comunicacions pot ser el
català o castellà. Si la comunicació és
acceptada, caldrà traduir el text a l’altre
idioma per tal que es pugi publicar a la revista
Archivos de PRL en ambdues llengües.
7. ELS RESUMS QUE NO SEGUEIXIN
ESTRICTAMENT AQUESTES INSTRUCCIONS
SERAN AUTOMÀTICAMENT REBUTJATS.

8. Els resums de les comunicacions
acceptades seran publicats a Archivos de
Prevención de Riesgos Laborales, tal com
els autors els remetin. L’enviament d’un
resum implica que s’accepta la seva
publicació posterior a la revista en cas de ser
acceptat.
9. Es notificarà per escrit (via mail) l’acceptació
o no de la comunicació. En cas que sigui
acceptada, s’informarà sobre les accions
posteriors a seguir.
10. És imprescindible que l’autor que la presenti
s’inscrigui a la Diada.
11. S’atorgarà un Premi al millor Programa de
Promoció de la Salut a una de les
comunicacions.

