Tercera Jornada TCAI UGT
Avenços i eines innovadores dels TCAIS dins d’un equip interdisciplinari
Caminant cap al reconeixement de la Professió Sanitària
NORMES DE PARTICIPACIÓ

INSCRIPCIÓ
•
•

•
•

•

És requisit imprescindible per participar que tots els autors (tant autor com coautors)
estiguin inscrits a la jornada.
Demanem que en el moment de fer la inscripció la persona inscrita ens comuniqui si
assistirà o no a la jornada per tal de poder oferir a més companys la possibilitat de poder
participar.
La inscripció es realitzarà a la pàgina següent:
https://tcaiugt.wordpress

www.ugtsalut.cat.

És important omplir TOTES les dades que es demanen a la web.
•
•
•

Les inscripcions quedaran tancades en el moment d’omplir l’aforament màxim (250
persones).
Una vegada verificat el correcte enregistrament de dades així com el pagament de la
jornada, l’organització enviarà un correu per confirmar la vostra inscripció a la Jornada.
MOLT IMPORTANT:
La inscripció NO quedarà formalitzada fins que no es faci el PAGAMENT I ENVIAMENT
DEL COMPROVANT de pagament mitjançant un correu electrònic a:
Inscripcions3jornadatcai@gmail.com
O foto per whatsapp al telèfon: 606 801 097
( incloent foto resguard pagament amb nom i cognoms complert )

PARTICIPANTS
•
•
•
•
•

El número màxim d’autors per treball serà de quatre persones.
Un mateix autor pot aparèixer com a màxim a quatre treballs.
Només es pot presentar un treball com a primer autor i als altres tres com a coautor.
És requisit imprescindible per participar que tots els autors estiguin inscrits a la jornada i
al corrent de pagament.
El treball pot ser presentat el dia de la jornada per qualsevol dels autors que apareguin al
mateix.

ABSTRACTS RESUMS
•
•
•

•

L’enviament de l’abstract s’haurà de realitzar abans del dia 14 d’abril (23:59 hores) de
2017.
Una vegada valorat l’abstract, el comitè científic enviarà un e-mail amb l’acceptació del
treball o indicacions per fer modificacions de l’abstract presentat.
En cas de no acceptació del treball per part del comitè, l’autor tindrà 48 hores des que rebi
la notificació, per fer les correccions indicades pel comitè i reenviar el treball via email
posant a l’assumpte : reenviament + nom del treball.
Del 15 al 21 de maig, el comitè científic es posarà en contacte amb els autors per tal de
comunicar una d’aquestes 3 possibilitats:
1. Treball acceptat però no participa físicament a la jornada:
El treball ha estat admès a la jornada però no ha estat seleccionar entre els millors per a
la seva presentació i possible defensa el dia de la jornada. En aquest cas no s’ha
d’imprimir el pòster. Rebreu el vostre certificat de participació amb les dades del vostre
treball a la vostra secció sindical de referència un cop finalitzada la jornada.
2. Treball acceptat per pòster
CIRCUIT DELS TREBALLS FORMAT PÒSTER: El dia de la jornada, el jurat
avaluarà el disseny físic de tots els pòsters que participen a la jornada (durant el cofee
break, els treballs estaran penjats en el lloc indicat, mitjançant aquesta avaluació,
s’obtindrà una nota que sumada a la puntuació atorgada anteriorment per l’abstract
donarà com a resultat els finalistes que defensaran el seu pòster a la jornada.
Aquests pòsters s’hauran de defensar oralment mitjançant la projecció del mateix (tan
sols el pòster en pdf) a la sala d’actes. En cas que no hi hagués representació dels autors
o pdf del treball, aquet pòster quedarà eliminat d’aquesta fase de la jornada i participarà
el següent pòster que més puntuació hagi obtingut de tot el llistat de treballs. Per aquest
motiu demanarem als participants que ens facin arribar el seu pòster en pdf via email
(cientific3jornadatcai@gmail.comcientific3jornadatcai@gmail.com) abans del dia 25 de
maig i poder comprovar que tot funciona correctament. El comitè puntuarà la
presentació que en faci l’autor del pòster a la sala d’actes i comunicarà el guanyador en
la categoria de pòster de la jornada.
Nota important: Si quan s’anunciïn els pòsters seleccionats per defensar davant el
comitè, hi ha cap treball que no té representació de qualsevol dels seus autors, aquest
serà eliminat d’aquesta fase i entrarà a concursar el següent treball que més puntuació
hagi obtingut per part del comitè científic.
12. CIRCUIT DELS TREBALLS FORMAT COMUNICACIÓ ORAL: L’organització,
després de puntuar els abstracts rebuts, es posarà en contacte amb els autor principals
dels millors treballs per tal de comunicar-los que els seus treballs han estat seleccionats
per participar a la jornada en la categoria de Comunicació Oral / Ponència. Els autors
hauran de confeccionar una presentació Power Point amb les característiques que es
detallen a l’apartat de confecció de treballs. El comitè avaluarà l’abstract + el disseny
del treball presentat + la defensa que faci l’autor del treball.

L’autor haurà d’enviar la seva comunicació en format PowerPoint al comitè científic via
email (cientific3jornadatcai@gmail.com) per poder participar el dia de la jornada abans
de 25 de maig

Data límit d’enviament d’abstracts:

organització.

CIRCUIT DE PARTICIPACIÓ

PUNTUACIÓ DELS TREBALLS
Format pòster
1. El treball rebrà una primera puntuació en base a les característiques de l’abstract.
2. El dia de la jornada es puntuarà el disseny del treball.
3. Es puntuarà la presentació que faci l’autor del treball.
Format comunicació oral
1. El treball rebrà una primera puntuació en base a les característiques de l’abstract.
2. El dia de la jornada, es puntuarà el disseny del treball en Powerpoint i la defensa que
en faci l’autor.

ELABORACIÓ DE L’ABTRACT / RESUM
•
•
•

L’abstract / resum, no podrà excedir les 350 paraules, queden exclosos d’aquest punt la
bibliografia i dades referents als autors.
És farà servir la plantilla (format Word) facilitada pel comitè científic per l’enviament
del treball.
L’estructura de l’abstract ha d’incloure:
Dades de contacte de l’autor principal ( Nom complet, DNI, adreça, e-mail l’han de posar dues vegades,
dos telèfons de contacte, Centre de referència / Secció sindical de referència si escau)
2. Títol.
3. Autors.
4. Centre de referència.
5. Introducció.
6. Objectius.
7. Material i mètode.
8. Resultats.
9. Conclusions.
10. Bibliografia.
1.

•

•
•

•
•

Per posar la bibliografia es farà servir la normativa Vancouver.
(teniu a la vostra disposició aquest enllaç sobre aquesta normativa)
www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/normas-vancouver-buma-2013-guiabreve.pdf
No es poden posar imatges, gràfics o taules a l’abstract.
El comitè científic posa a l’abast dels participants una plantilla per fer l’enviament del
treball, s’han de seguir i omplir es espais amb les dades referents al treball i enviar a
l’adreça electrònica : cientific3jornadatcai@gmail.com
El comitè científic es posarà en contacte amb l’autor principal per indicar si el treball
supera les normes de participació o si ha de fer cap tipus de modificació del document.
L’abstract s’ha d’enviar abans del dia 14 d’abril (23:59 hores)

ELABORACIÓ DEL PÒSTER
•

El pòster s’haurà d’enviar electrònicament al comitè científic com a màxim el dia 25 de
maig en format pdf

•

cientific3jornadatcai@gmail.com

•

A l’apartat assumpte de l’email heu d’indicar “Pòster + nom del treball”
Haureu
de portar el pòster imprès per exposar el dia de la Jornada.
Els autors que participin a la jornada en modalitat comunicació oral / ponència no han
de fer el pòster.
Mides del pòster: A1 de 59,4cm ample x 84,1cm alt en vertical
L’ordre dels continguts del pòster ha de seguir els exposats a l’abstract / resum.

•
•
•

̵

Títol.
Autors.
Introducció.
Objectius.
Material i mètode.
Resultats.
Conclusions.
Bibliografia.
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵

•

•
•

Al pòster han d’aparèixer els autors tant sols amb inicial i un cognom. Exemple: Pablo
Pujol Garcia, Anna Pérez Sanchis, Cristina Fuentes López
P. Pujol, A.Pérez,
C.Fuentes.
Al pòster ha d’aparèixer el logotip de TCAI UGT.
Teniu a la vostra disposició una plantilla base a mode d’exemple per elaborar el per
elaborar el pòster amb el logotip TCAI UGT.

ELABORACIÓ DE LA PRESENTACIÓ POWER-POINT PER PONÈNCIA
•

El presentació s’haurà d’enviar electrònicament al comitè científic com a màxim el dia
25 de maig a l’adreça:

cientific3jornadatcai@gmail.com
•
•
•

A l’apartat assumpte de l’email heu d’indicar “Presentació oral + nom del treball”
Els participants tenen a la seva disposició una plantilla base per fer servir el dia de la
jornada.
El PowerPoint tindrà com a màxim 10 diapositives i s’ha d’exposar en un temps d’entre
5 a 8 minuts. És facilitarà una plantilla. La presentació ha d’incloure com a mínim tots
els apartats que es demanen al resum / abstract menys la bibliografia.
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵

•

Títol.
Autors.
Introducció.
Objectius.
Material i mètode.
Resultats.
Conclusions.

A més d’enviar la presentació per correu, us demanem que també la porteu el dia de la
jornada en un bolígraf digital “pen” per assegurar-nos que no tindrem problemes per
reproduir-lo.

•
•

En cas que hi hagi cap incidència amb el treball, el comitè es posarà en contacte amb
l’autor principal per tal de poder-lo sol ventar.
L’organització es reserva el dret de modificar el contingut de les taules

PREMIS
S’atorgaran quatre premis com segueix:
Comunicacions:
•
Primer premi a la millor comunicació / ponència.
•
Segon premi a la millor comunicació / ponència.
Pòsters:
•
Primer premi al millor pòster.
•
Segon premi al millor pòster.
ACREDITACIONS, RECONEIXEMENTS I CRÈDITS
S’expendran les següents certificacions:
•
•
•
•
•

Certificacions per assistència a la Jornada, sempre i quan es certifiqui l’assistència
mitjançant la signatura a l’obrir la Jornada.
Certificació per presentació tipus pòster o ponència. Es realitzaran tants certificats com
autors apareguin a cada treball.
Certificacions de primer i segon premi per les categories de pòster i ponència.
Certificacions per participació als integrants del comitè científic i organitzador
Certificacions als participants de la jornada que participin mitjançant ponència.

Les certificacions d’assistència es donaran el dia de la Jornada

3jornadatcaiugt@gmail.com
La jornada és una acció formativa avalada pel RIS: Reconeixement d’Interès Sanitari per la direcció
General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

MOLT IMPORTANT:
•
•
•

El dictamen que faci el jurat serà inapel·lable.
L’organització es reserva el dret de modificar l’Organització de les taules rodones
La participació a la jornada implica per part del participant l’acceptació de totes les
normes exposades anteriorment.

