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INSTRUCCIONS PER LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS 

 
 
Dates importants: 

• Data límit per enviament de resums: dilluns 12 de setembre de 2022 a les 20h. 

• Data confirmació acceptació i tipus de comunicació: dilluns 26 de setembre de 2022. 
 
 
Normativa: 

1. Els residents que enviïn una comunicació com a primer signant que sigui acceptada, tindran la 
seva inscripció gratuïta al congrés. No obstant, cal que omplin el formulari d’inscripció. 

2. Els resums, d’un màxim de 300 paraules, es lliuraran de forma electrònica a través del següent 

enllaç: http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1930 
3. L’estructura del resum es farà d’acord amb els següents apartats: objectius, material i mètode, 

resultats i conclusions. 
Ni en el títol ni en el contingut del resum s’ha de mencionar o suggerir la procedència de l’estudi 
ni els autors. No s’inclouran cites bibliogràfiques. 

4. Perquè una comunicació sigui acceptada caldrà que el primer autor o la persona que presenta la 
comunicació estiguin inscrites al congrés i sigui soci/a de l’SCOG. 

5. El termini d’admissió de resums de comunicacions acaba el dia 12 de setembre de 2022. 
6. Totes les comunicacions rebudes rebran confirmació de recepció per correu electrònic a l’adreça 

que s’indiqui. 
7. Les millors comunicacions seran elevades a ponència. La resta de comunicacions es presentaran 

en format pòster. 
8. Les comunicacions elevades a ponència tindran 7 minuts per a la defensa i 3 minuts per a 

preguntes. 
9. Les 3 millors comunicacions elevades a ponència seran guardonades amb un premi. 
10. La classificació del tema de la comunicació haurà d’ajustar-se al llistat orientatiu adjunt. En el 

formulari on-line cal escollir un dels temes en el menú desplegable. 
1. Ginecologia oncològica i mastologia · 2. Cirurgia Mínimament Invasiva · 3. Ecografia i Medicina 

Fetal · 4. Endocrinologia ginecològica i reproducció· 5. Medicina Maternofetal · 6. Menopausa 
· 7. Sòl Pelvià · 8. Responsabilitat professional i Seguretat clínica · 9. Histeroscòpia · 10. 

Miscel·lània  
11. La presentació del treball implica l’acceptació de totes aquestes normes. 

 
Normes per a l’enviament: 

• Data màxima enviament: 2 de novembre de 2022. 

• Un cop acceptada la comunicació s’enviarà el procediment d’enviament i les plantilles. 
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