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BASES COMUNICACIONS XXI JORNADES RESIDENTS CAMFiC 2019 

BASES 

I. Bases generals: 

 
1. La convocatòria s’adreça a metges i metgesses residents de Medicina 
Familiar i Comunitària i s’estableixen tres modalitats: 

• Treball de recerca 
• Cas clínic 
• Experiències i/o propostes docents 
 
2. La data límit per a la recepció dels resums serà fins a les 23:59h del 24 
de març de 2019. 

3. El Comitè Científic (nomenat per la Vocalia de Residents de MFiC de la 
CAMFiC) avaluarà els resums rebuts i seleccionarà els acceptats. 

4. La resolució dels resums acceptats es farà pública a partir del dia 29 de 
març de 2019. La Vocalia de residents de la CAMFiC comunicarà els 
resultats mitjançant un correu electrònic a l’autor de contacte i publicant-los 
a la pàgina web (www.camfic.cat) 

5. El Comitè Científic es reserva la decisió en tot allò relacionat amb els 
treballs presentats a la Jornada i no previst en aquestes bases.  

6. Els treballs presentats per membres del Comitè Organitzador i Científic 
de les Jornades de Residents de MFiC de la CAMFiC no optaran a premi. 

7. Els treballs podran ser presentats tant en català com en castellà, essent 
preferible l’ús del català.  

II. Normes per a la presentació de resums 

IIa. Normes generals 

1. El nombre màxim d’autors serà sis. Tots ells hauran de ser metges 
residents de Medicina Familiar i Comunitària. Algun dels autors haurà de 
ser soci de la CAMFiC i estar inscrit a les Jornades. 
 

2. El text resum tindrà un màxim de 250 paraules.  
 

3. No s’admetran treballs el títol o resum del qual hi hagi referències que 
permetin identificar els autors, el seu lloc de feina, la població o la 
institució a la qual pertanyen. 
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4. S’inclouran tres paraules clau (en català o castellà), utilitzant els termes 
del Medical Subject Headings de l’"Index Medicus” (MeSH). 
 

5. Només s’admetran els resums enviats a través de la pàgina web de la 
CAMFiC (www.camfic.cat). 
 

6. No s’admetran quadres, figures, ni gràfics en el resum. 
 

7. El Comitè Científic decidirà el format de presentació definitiu 
(comunicació oral o pòster), per a la millor organització de la Jornada. 
 

8. Als resums enviats mitjançant la pàgina web els serà adjudicat un codi 
identificatiu, que serà necessari per consultes posteriors. 
 

9. L’incompliment de qualsevol de les normes generals de la presentació 
de resums esmentats amb anterioritat serà motiu de rebuig del resum.  

 

IIb. Normes específiques: 

 
Treball de recerca 

1. S’admetran treballs de recerca originals (presentats o no en altres 
congressos del mateix any), el plantejament dels quals es realitzi 
majoritàriament a l’àmbit d’atenció primària. 

2. El resum presentarà la següent estructura: antecedents i estat del 
tema, objectius, disseny (àmbit d’estudi, subjectes, material i mètodes, 
intervencions, anàlisi) resultats i conclusions. 

3. L’ incompliment de qualsevol d’aquestes normes suposarà el rebuig del 
treball.  

Cas clínic 

1. S’admetran casos clínics originals (presentats o no en altres 
congressos), el plantejament dels quals es realitzi majoritàriament a 
l’àmbit d’atenció primària. 
 
2. S’haurà d’incloure inexcusablement els següents apartats: presentació 
(introducció, motiu de consulta, antecedents personals i familiars, malaltia 
actual, exploració física, proves complementàries), desenvolupament 
(diagnòstic diferencial i judici clínic) i conclusions (discussió).  

 
3. L’ incompliment de qualsevol d’aquestes normes suposarà el rebuig del 
treball.  

http://www.camfic.cat/
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Experiències i propostes docents  

 
1. S’admetran descripcions d’experiències o propostes (presentats o no en 

altres congressos del mateix any) que siguin temes relacionats amb la 
clínica, la investigació, la formació o docència, la gestió sanitària, etc. 
 

2. Haurà de presentar-se en format de relat breu, amb les següents 
característiques: extensió màxima d’una pàgina, format DINA4, lletra 
Times New Roman, mida 12, interlínies d’1.5 i alineació justificada. 
 

3. L’ incompliment de qualsevol d’aquestes normes suposarà el rebuig del 
treball.  

 

III. Normes per a la presentacions 

Pòster 
 
1. El Comitè Científic escollirà els resums que, al seu criteri, tinguin opció a 
merèixer algun dels premis fixats.  

2. Els pòsters seleccionats seran exposats a la sala preestablerta. 

3. En el moment en que es comuniqui a l’autor si ha estat admès com a format 
pòster, se li facilitarà un model de presentació amb les característiques pròpies 
del format.  

4. La data límit per a la recepció dels pòsters serà fins a les 23:59h del 8 
d’abril de 2019. 

 

Comunicació oral 

1. El Comitè Científic escollirà els resums que, al seu criteri, tinguin opció a 
merèixer algun dels premis fixats per a ser defensats oralment a l’hora 
indicada en el programa de les jornades. 
 

2. Es disposarà d’un màxim de 8 minuts, amb 2 minuts més per a realitzar la 
discussió posterior amb preguntes per part del Comitè Científic i del públic 
assistent. 

 
3. Es recomana dur al voltant de 8 diapositives, i no es permetrà excedir de les 

15.  
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IV. Premis 

1. Els premis atorgats seran a la millor defensa oral de treball de recerca, 
millor defensa oral de cas clínic i al millor pòster, indiferentment de la 
modalitat a la que pertanyi. 
 

2. El Comitè Científic serà qui resoldrà els premis. 
 

3. Els premis es comunicaran a la Jornada de Residents de la CAMFiC, el 12 
d’abril de 2019. 

 

 

 


