
Bases Comitè Científic II Jornades d’EcoAP 2018  
 
Data límit: 30 d’abril del 2018. 
 
Es podran presentar els següents tipus de comunicacions:  
A.- Projectes de recerca.  
B.- Experiències organitzatives i/o docents.  
C.- Casos clínics amb imatge ecogràfica.  
 
1. La temàtica dels treballs ha d'estar relacionada amb l’ecografia a l’atenció primària, 
urgències i/o en qualsevol àmbit de treball dels metges de família.  
 
2. Els autors hauran de figurar amb el nom i els dos cognoms i s’admetrà un nombre 
màxim de 6 autors. Almenys un dels autors haurà d’estar inscrit a la jornada.  
 
3. No s’admetran treballs on el títol, resum o el contingut del treball es facin 
referències que permetin identificar els autors, el seu lloc de feina, la població o la 
institució a la qual pertanyen. Excepcionalment, es pot citar la procedència quan 
aquesta forma part de l’objectiu de l’estudi i l’avaluació de la comunicació no seria 
possible sense conèixer aquesta dada.  
 
4. Els treballs han de ser originals i no publicats a cap mitjà. 
 
5. Els idiomes poden ser català, castellà, anglès i italià.  
 
6. El Comitè Científic proposarà els millors treballs per ser publicats a El Butlletí de la 
CAMFiC. El comitè editorial de El Butlletí decidirà quins treballs es publiquen. 
 
7. S’admetran treballs presentats pels membres dels Comitès Organitzador i Científic, 
però no podran optar a cap premi. 
 
8. Enviament de propostes de comunicacions:  
 
A) Comunicacions sobre projectes de recerca:  
Relacionades amb estudis d'investigació clínica i epidemiològica. Es presentaran els 
resums d’aquest tipus de comunicació en format de document de text i inclouran els 
apartats: Introducció, objectius, metodologia, resultats (si ja es disposa de resultats) i 
conclusions. El text, incloent els encapçalaments dels apartats no ha de superar les 300 
paraules. No s’admetran figures ni taules en els resums d’aquesta modalitat de 
presentació. 
  
B) Comunicacions sobre experiències organitzatives i docents:  
Relacionades amb l'ús de l'ecografia als àmbits competencials de la medicina familiar i 
comunitària. Es presentaran els resums d’aquest tipus de comunicació en format de 
document de text i inclouran els apartats: Introducció, objectius de l'experiència, 
descripció de l'experiència, conclusions i aplicabilitat. El text, incloent els 



encapçalaments dels apartats no ha de superar les 300 paraules. No s’admetran 
figures ni taules en els resums d’aquesta modalitat de presentació.  
 
 
C) Casos clínics amb imatge ecogràfica:  
S'acceptaran casos en els quals l'ús de l'ecografia per part del metge de família hagi 
contribuït de forma explícita en la resolució del cas. Es presentaran en format de 
document de text i inclouran els apartats: àmbit del cas (atenció primària o serveis 
d'urgències), motius de consulta, anamnesi, exploració, proves complementàries, 
orientació diagnòstica, diagnòstic diferencial, tractament/evolució, conclusions i 
aplicabilitat per a la medicina de família. El text, incloent els encapçalaments dels 
apartats no ha de superar les 300 paraules. No s’admetran figures ni taules en els 
resums d’aquesta modalitat de presentació.  
 
La forma d’enviar-ho és a través del següent enllaç: 
http://comunicacions.camfic.cat/envio_comunicacion.aspx?Idcomunicacion=48 

 
 

9. A partir del dia 28 de maig rebreu un correu electrònic amb els resultats de la 
valoració de la vostra comunicació. A més, podreu consultar a la pàgina web si ha estat 
admesa pel comitè científic, i el format de presentació (pòster o comunicació oral). Els 
pòsters es projectaran durant les jornades. Les comunicacions orals es presentaran en 
sessió plenària durant la tarda del dissabte 16 de juny (veure programa). 

 

10. Premis: 

El millor projecte de cada una de les tres categories, a criteri del Comitè Científic, serà 
recompensat amb una inscripció a una dels càpsules (curs monogràfic de formació de  
de 4 hores ) d’ecografia del grup EcoAP dins del curs 2018-2019 (valorat en uns 200 €). 

També es recompensarà el millor treball de les jornades a judici dels assistents, per 
votació popular, amb 4 inscripcions a triar de les càpsules de formació del grup EcoAP 
dins del curs 2018-2019 (valorades en 200 € cadascuna).  

 

http://comunicacions.camfic.cat/envio_comunicacion.aspx?Idcomunicacion=48

