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NORMATIVA PER LA PRESENTACIÓ DE 
TREBALLS 
 

1.  NORMATIVA  

Els treballs enviats per participar a la XI Jornada Catalana de la Societat Espanyola d'Infermeria 

Neurològica, han de complir els requisits següents: 

a.Els treballs han de pertànyer a qualsevol de les àrees de la Infermeria Neurològica. 

b.Els treballs han d'estar redactats en llengua catalana, ser originals i inèdits i tenir en 

compte els aspectes ètics. 

c.S'haurà d'enviar el resum a sedene@sen.org.es  

d.El nombre màxim d'autors per treball serà de 6. No es podran canviar els autors un cop 

enviat el resum. 

e.Els membres de la Junta Directiva i de l'Comitè Científic de SEDENE podran participar 

en les comunicacions, però no podran optar a cap tipus de premi. 

f.Com a mínim el primer autor del treball seleccionat s’haurà d’inscriure a la XI Jornada 

Catalana de la SEDENE 

g.El Comitè Científic serà l'organisme encarregat d'avaluar els treballs rebuts. 

h.La presentació dels treballs seleccionats en la XI Jornada Catalana de SEDENE es 

realitzarà d'acord a les bases de presentació de pòsters. 

i.Tots els treballs presentats optaran a premi. Tant als que atorga el Comitè Científic 

com als que atorga el públic. 

j.El Comitè Científic valorarà i atorgarà dos premis als millors pòsters presentats. Al 

primer premi se li atorgarà 300 euros i a el segon premi 200 euros. 

k.Segons el parer del Comitè Científic, algun dels premis pot quedar desert. 

l.Els assistents a la Jornada atorgaran amb els seus vots un premi al millor pòster. La 

votació es farà mitjançant vot secret i utilitzant un formulari que es dipositarà en urnes 

habilitades. Cada participant de la Jornada rebrà el seu formulari juntament amb la 

resta de material a l'inici de l’esdeveniment. 
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m.Els premiats es faran públics en la cloenda de la XI Jornada Catalana de SEDENE. La 

resolució del Jurat serà inapel·lable, renunciant els participants a tota classe d'accions 

judicials o extrajudicials. 

n.Si el treball presentat ha obtingut algun finançament, s'ha d'especificar degudament. 

o.L'incompliment de les bases donarà lloc a la desqualificació del treball i a la 

penalització de 2 anys sense poder presentar cap treball científic, per part del primer 

autor, en cap activitat organitzada per SEDENE. 

p.La participació en la present convocatòria implica l'acceptació d'aquestes normes. 

q.SEDENE declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes d'interessos, 

associació comercial, finançament del treball o qualsevol altre conflicte derivat de la 

seva autoria. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓ:  

Per poder presentar el treball en format pòster, en la XI Jornada Catalana de SEDENE, s'han de 

complir els requisits següents: 

a.S’haurà d'enviar un resum de la feina a sedene@sen.org.es. en format word 

b.El Comitè Científic es reserva el dret a reclamar informació addicional sobre el resum 

presentat. 

c.El resum serà en format Word, es farà servir Arial 11 pt. i tindrà un extensió màxima 

de 400 paraules. 

d.A la primera pàgina del document haurà d'aparèixer la filiació dels autors (nom, 

cognoms i institució a la qual pertanyen). 

e.Ha d'estar estructurat en els següents apartats: 

- Títol: indica de forma breu i concisa el contingut del manuscrit (recomanable 

menys de 15 paraules).  

- Introducció: esmenta breument el problema plantejat per a la seva resolució, 

el marc teòric en el qual es sustenta, la situació actual i la importància o 

implicacions que té la seva solució per als subjectes d'estudi i / o per al sistema 

sanitari. 

- Objectius: definits correctament, concrets i realitzables. 
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- Mètodes: descriuen exhaustivament com s'ha realitzat l'estudi per respondre 

als objectius plantejats. Han d'incloure el disseny de l'estudi; àmbit i període 

de realització; població, mostra i criteris de selecció; definició de variables; 

recollida i anàlisi de les dades.  

- Resultats: responen exactament als objectius que s'han plantejat. Inclou: breu 

descripció dels subjectes, anàlisi descriptiva de les variables i els resultats més 

importants. 

- Discussió i conclusió: interpreta els resultats obtinguts i posa en valor el treball 

realitzat. Pot contenir comparacions amb altres estudis, limitacions i 

implicacions per a la pràctica. Les conclusions concreten les respostes a les 

preguntes d’investigació. 

f.La bibliografia més rellevant (segons normes Vancouver) no ha d'aparèixer en 

l'abstract, únicament en la presentació pòster. 

g.La comunicació no contindrà informació que no es trobi en el resum enviat. 

Tots els seleccionats hauran d'exposar el seu treball en format paper de 90x120cm a la 

zona habilitada per a això el dia de la Jornada.  

 

 

 

 

 

 


