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NORMES PER L’ENVIAMENT DE RESUMS DE COMUNICACIONS 
 

És obligatori que el/la presentador/a estigui inscrit a la Jornada abans del tancament del 

termini d’enviament d’abstracts (16 de maig 2021) 

 

1. Títol: utilitzi el format oració, utilitzant únicament majúscules per a la primera lletra del 

títol. No inclogui abreviatures, símbols ni subratllat. 
 

2. Autors: el número màxim d’autors per comunicació és de 8. Nom complet seguit de 

primer cognom i, si es requereix, el segon cognom, i filiació. 
 

3. Estructura suggerida del text del resum: 
 

• Si es tracta d’un cas clínic, estructurar-lo de següent manera: 

 

• Introducció 
• Cas clínic 
• Discussió 

• Conclusions 
 

• Si es tracta d’un estudi, estructurar-lo de la següent manera: 

 

• Objectius 
• Mètodes 
• Resultats 
• Discussió 

• Conclusions 
 

4. Format del text: 
 

▪ El text està limitat màxim a 300 paraules. 
▪ Ha d’estar escrit tot seguit, sense punts i a part, en lletra Calibrí mida 11. 
▪ No escrigui paraules o frases en majúscula ni subratllat ni en negreta 

▪ Els abstracts acceptats  es presentaran com a comunicacions orals que el mateix autor 
gravarà abans (seguint les instruccions que se li enviaran un cop acceptat; el temps també 
s’estipularà quan es publiqui la resolució) 

▪ La gravació d’aquesta comunicació s’haurà d’enviar a l’organització abans del 9 de juny  
▪ El dia que s’emeti la seva comunicació l’autor haurà d’estar connectat per respondre les 

preguntes dels assistents  
▪ No inclogui cites bibliogràfiques 

▪ Poden utilitzar-se abreviatures, excepte al títol. Les abreviatures poc conegudes aniran 
seguides del seu significat, entre parèntesi, la primera vegada que siguin utilitzades. 

▪ Eviti l’ús de noms comercials per referir-se a fàrmacs. 

 

 
 

Idioma: els resums podran estar escrits en català o castellà. Si volen que s’editi i 

aparegui a la revista ACTAS de la AEDV, s’ha d’enviar en castellà. 


