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ADREÇA
Auditori Marià Vila d'Abadal - Edifici el Sucre (Consell Comarcal d'Osona) - Carrer de
l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals 5, Vic.

TERMINIS D’ENVIAMENT DE PRESENTACIONS

Si voleu presentar un cas clínic, ompliu el següent formulari a través d’aquest enllaç
http://abstracts.academia.cat/form.php?id=991
En l’enviament de l’abstract és obligatori adjuntar la presentació en PDF màxim de pes 1MB,
amb 2 o 3 imatges representatives del cas (sense cap identificador del centre, per poguer-les
valorar anònimament).

Data límit per enviar títol de la comunicació i ponent: 15/02/2019 .
L’acceptació de comunicacions estarà condicionada a l’interès científic i a l’enviament dins el
termini establert, passant a format pòster electrònic les que no quedin acceptades per la
comunicació oral. Totes les presentacions rebran el diploma de presentació a les jornades, i
quedaran penjades a la web de l’acadèmia.
Només s’acceptarà una presentació per centre.
En cas de ser seleccionat el vostre cas clínic ens fareu arribar al correu que us indicaran des de
la secretaria tècnica, la presentació definitiva (format power point), la presentació en format pdf
per ser penjada a la web, el currículum vitae abreujat (Nom, titulació, càrrec i lloc de treball) i el
document de cessió de presentació signat. Data límit per enviar el power point 10/03/2019
Aquest any s’introduirà una votació final per part dels assistents on s’escolliran 3 premis al millor
format de presentació, major interès clínic i millor iconografia.
INDICACIONS PRESENTACIÓ DE CASOS CLINICS
Les presentacions s’han d’elaborar en format Power Point i els vídeos en algun d’aquests
formats: Divx, Xvid, MPEGA, MPEG2, MPEG1, FLV, Quicktime, RealVideo i WMV. Si feu la
presentació amb Apple, us aconsellem portar el vostre portàtil, tot i que ja ens l’hagueu enviat
prèviament.
La durada total de cada cas clínic és de 9 minuts, repartits en 5 minuts per l’exposició i uns altres
4 minuts per la discussió. Així doncs, cada ponent tindrà 5 minuts per presentar el cas, en un
format (orientatiu) de deu diapositives, on s’ha de prioritzar la imatge ecogràfica.
Cordialment
Comitè Organitzador XXVII Jornada

