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BASES PER A L’ENVIAMENT I PRESENTACIÓ DE TREBALLS  

 

 

 Per realitzar l’enviament dels abstracts cal que utilitzeu el formulari que trobareu aquí 

 Una vegada introduït el vostre resum, obtindreu una referència per poder consultar i 

modificar automàticament la comunicació fins a la data límit de presentació. A partir 

d’aquesta data, i amb les mateixes claus d’accés, podreu consultar l’acceptació, així com el 

tipus de presentació, dia i hora. 

 Per fer modificacions o veure l’estat d’un abstract ja enviat, feu clic aquí. 

 Extensió màxima de l’abstract 250 paraules, i amb els següents apartats: 

introducció/objectius, mètodes, resultats i conclusions. 

 És obligatori que el presentador estigui inscrit al Congrés, un cop la comunicació hagi estat 

acceptada. 

 La data màxima d’enviament dels resums serà el 20 de desembre de 2015 . 

 A partir del dia 15 de gener de 2016 es comunicarà la resolució via correu electrònic i 

utilitzant la vostra referència podreu consultar l’estat de la vostra comunicació. 

Important: 

 Indicar si la vostra comunicació té relació o està finançada per la Industria. 

 Mostrar la filiació de cada un dels signants de la comunicació. 

 Le 5 millors comunicacions seran presentades en format oral i la resta en 

format de pòster. 

 

 PRESENTACIÓ COMUNICACIONS ORALS 
 

 La durada de l’exposició de les comunicacions orals serà màxim de 8 minuts (5 de defensa 

+3 de discussió).  

 La presentació es farà en format Power Point, o similar. 

 

Premis: Millor Comunicació, 300€; Segona Millor Comunicació, 150€; Tercera Millor 

Comunicació, 100€. 

 

 

 EXPOSICIÓ PÒSTERS DIGITALS 

 

Les comunicacions acceptades per a ser presentades com a pòster es projectaran durant 

tota la jornada en l’espai habilitat per aquesta finalitat. Posteriorment, es publicaran online per 

poder ser consultats. 

 

Per tal de confeccionar i enviar el seu pòster digital consulti les Instruccions per elaborar i 

enviar el Pòster Digital. No s’admetrà cap pòster que no es realitzi sota aquests criteris. 

http://abstracts.academia.cat/form.php?id=230
http://abstracts-entorn.academia.cat/
http://www.academia.cat/files/425-9090-DOCUMENT/InstruccionsElaboracioPoster.pdf
http://www.academia.cat/files/425-9090-DOCUMENT/InstruccionsElaboracioPoster.pdf

