
 

 

 

 

NORMATIVA COMUNICACIONS I PREMIS 

 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears -  

Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular 
 

Normativa per la presentació de comunicacions i pòsters a la SCACVE 

 

- Per presentar comunicacions, panels o altres aportacions al Congrés de la 

SCACVE, s’haurà de fer mitjançant la presentació d’un resum dels mateixos. 

- Els apartats bàsics del resum seran: Títol, cognoms i noms dels autors, institució, 

correu electrònic de l’autor, resum estructurat que constarà dels apartats: 

objectius, pacients/material i mètode, resultats i conclusions. En els resum dels 

pòsters pot obviar-se la metodologia. 

- El resum no tindrà més de 250 paraules. 

- Qualsevol referència a persones, institucions o altres dades en el resum que 

indiquin la procedència del mateix, farà que el Comitè Científic no el pugui avaluar. 

- El primer signant de l’aportació ha d’estar inscrit en el Congrés en el moment de la 

presentació. 

- Els resums hauran de ser enviats a través d’aquest enllaç: http://goo.gl/7DA9jK , i 

la data límit serà el dia 12 d’abril, inclòs. 

- La disponibilitat de la presentació de comunicacions i pòsters estarà en funció de 

la graella científica elaborada pel Congrés. 

- Un autor podrà presentar només una comunicació i un pòster com a primer 

signant. 

- L’exposició oral de les comunicacions tindrà un temps màxim de 8 minuts per a la 

presentació. 

 

PREMI SCACVE 2015 

 

Objectiu: Premiar la millor comunicació original presentada al Congrés de la Societat 

Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular 

Bases: 

1.- Poden optar al premi el treballs presentats en forma de comunicació al Congrés de 

la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular 

http://goo.gl/7DA9jK


2.- El primer signant del treball és el qui opta al premi i haurà de ser membre de la 

Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia Vascular, com a mínim des de principi del 

curs acadèmic. 

3.- El premi estarà dotat de 1.000 Euros i un Diploma acreditatiu. 

4.- El Jurat estarà format pel Comitè Científic de la SCACVE, juntament amb el 

secretari de la SCACVE, que tindrà veu, però no vot. 

5.- Es valorarà: Originalitat, Interès per l’Especialitat, Presentació i Metodologia. 

6.- El premi serà únic i indivisible. 

7.- La decisió del Jurat serà inapel·lable i es farà pública a l’Assemblea Ordinària 

Anual. 

8.- La Junta Directiva de l’SCACVE es reserva el dret de decidir qualsevol incidència 

que es presenti en la convocatòria. 

9.- Optar a aquest Premi pressuposa acceptar aquestes bases. 

 
PREMI MILLOR PANELL O E-POSTER SCACVE 2015 

 

Objectiu: 

Premiar el millor panell o e-poster original presentat al Congrés de la Societat Catalana 

d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular. 

Bases: 

1.- Poden optar al premi tots els panells i e-posters presentats al Congrés de la 

Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular, presentats a les 

sessions ordinàries del curs acadèmic 2014-15, sempre que estiguin penjats a la web 

de la SCACVE 

2.- El primer signant del treball és el qui opta al premi i haurà de ser membre de la 

Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia Vascular, com a mínim des de principi del 

curs acadèmic. 

3.- El premi estarà dotat de 600 Euros i un Diploma acreditatiu. 

4.- El Jurat estarà format pel Comitè Científic de la SCACVE, juntament amb el 

secretari de la SCACVE, que tindrà veu, però no vot. 

5.- Es valorarà: Originalitat, Interès per l’Especialitat, Metodologia i la representació 

gràfica del panel o e-poster. 

6.- El premi serà únic i indivisible. 

7.- La decisió del Jurat serà inapel·lable i es farà pública a l’Assemblea Ordinària del 

mateix Congrés. 

8.- La Junta Directiva de l’SCACVE es reserva el dret de decidir qualsevol incidència 

que es presenti en la convocatòria. 

9.- Optar a aquest Premi pressuposa acceptar aquestes bases. 


