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Constarà de dos tipus de presentacions: comunicació oral i pòster científic.

S'acceptaran comunicacions científiques en format comunicació oral o pòster,

que presentin resultats d'estudis de recerca: quantitativa, qualitativa, síntesi de

coneixement (guies de pràctica clínica o revisions bibliogràfiques que incloguin

nivell d'evidència de les recomanacions), nous desenvolupaments

metodològics, resultats de projectes o experiències innovadores, TICS,

abordatges teòrics o pràctics, protocols i procediments.

Data de presentació de treballs per a comunicació oral: del 22 de febrer fins al 15

de març.

A partir del 27 de març es comunicaran els treballs acceptats i el format

d'aquests.

TIPUS DE COMUNICACIONS:

Important: almanco, un dels autors de les comunicacions ha d'estar inscrit en les

jornades.

INSTRUCCIONS SOBRE L'ENVIAMENT DE LES COMUNICACIONS. 

 

Posar en primer lloc el tipus de presentació: comunicació oral o pòster.

Amb l'objectiu de realitzar la selecció amb garanties per a tots els autors, en el

primer enviament no s'inclouran noms d'autors, ni de centres de treball, ni de la

ciutat de treball. Si apareguessin serà motiu de no acceptació del treball.

 



Títol.

Introducció.

Objectius.

Mètodes.

Resultats i discussió (és imprescindible que s'aportin resultats, no és suficient

amb dir que s'aportaran quan es presenti la comunicació, encara que siguin

preliminars).

Conclusions / recomanacions / implicacions per a la pràctica clínica.

Bibliografia

Els resums han d'estructurar-se de la següent forma:

GUIA PER A RESUMS DE CASOS CLÍNICS:

Introducció: centra en la problemàtica del cas clínic, recolzant-se en la revisió

bibliogràfica. En el darrer paràgraf de la introducció es descriurà l'objectiu.

Descripció del cas clínic: on es descriuran les dades més rellevants del procés de

diagnòstic.

Planificació de les cures: es podrà utilitzar qualsevol metodologia infermera, tant

per a la identificació del sistema de valoració del cas, com per a la identificació del

diagnòstic infermer, així com per a la descripció dels indicadors de resultat i les

seves intervencions. S'han de nomenar els indicadors de resultats prioritaris, així

com les intervencions més factibles.

XIII Jornada d'humanització 
d'hospitals per a nins
21 d'abril de 2023



Títol

Objectius: s'estableix la finalitat del protocol o procediment.

Justificació de problema: definició del problema que justifica la decisió del

protocol, aclariments, etc.

Abast: s'indiquen els límits d'aplicació del document, generalment pel que fa a

tasques, activitats i/o persones i equips, objectes d'aquest.

GUIA PER A RESUMS D'ESTUDIS D'INVESTIGACIÓ:

Títol: breu i relacionat amb el contingut del treball.

Introducció: se centrarà en l'àmbit d'estudi, en el darrer paràgraf es descriurà

l'objectiu d'aquest.

Material i mètodes: s'indicarà el tipus de disseny desenvolupat, com ha estat la

selecció de la mostra, els instruments de recollida de dades i com s'han analitzat

les dades.

Resultats: hauran de ser clars i concisos, especificant els resultats més rellevants

de l'estudi.

Discussió i/o conclusions: s'hauran d'emfatitzar aquells aspectes innovadors i

importants del treball i les seves conclusions. No s'hauran de repetir aspectes ja

ressenyats en l'apartat anterior.

GUIA PER A RESUMS DE PROCEDIMENTS I PROTOCOLS:

S'acceptaran treballs relatius a tècniques, procediments i protocols que, per la

seva temàtica, interès o novetat, tinguin cabuda en la Jornada.
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Pla d'actuació: es tracta de descriure el procediment seqüencialment, agrupant

en epígrafs les tasques/activitats o famílies de tasques/activitats i tractant que

la descripció sigui per ordre. És recomanable utilitzar com a guia el fluxograma

(especificar quina activitat es realitza, quins registres, com, quan, etc.)

Recursos: professionals implicats, instal·lacions i mitjans, així com registres

generats.

L'extensió estarà limitada a un màxim de 400 paraules (sense comptar títol ni

encapçalaments). Si ha escrit la seva comunicació en un processador de textos, és

recomanable que utilitzi la funció de “Comptar paraules” i comprovi per endavant

que el nombre no supera el màxim permès.

El nombre màxim d'autors serà de 6 per treball presentat, tret que sigui un treball

multicèntric, la qual cosa ha de ser especificada. S'ha d'escriure els dos cognoms

seguits de les inicials del nom (sense punt) de cada autor, separats per una coma

(Ej. Pascual Martínez A, del Castillo Sendiu R). 

Els autors que presentin les comunicacions es responsabilitzaran que compleixin

els requisits ètics, així com els aspectes relatius a la protecció de dades de

caràcter personal.

CONTACTE AMB ELS AUTORS I ALTRES ASPECTES FORMALS:

Una vegada realitzada la selecció, es contactarà amb els autors per notificar-los si

la seva comunicació ha estat o no acceptada. En cas que el treball hagi estat

seleccionat, es contactarà amb els autors perquè facilitin les seves dades

personals.

Per cada inscripció es podrà enviar un màxim de 3 comunicacions.
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Tipus de lletra acceptats: llegibles i senzills. Es recomana l'ús d'Arial,

Tahoma, Verdana i similars, ja que són tipografies de fàcil lectura a diferents

resolucions. Les famílies tipogràfiques tals com “Times New Roman” o

aquelles que simulen l'escriptura manual no es visualitzen correctament en

unes certes grandàries, per la qual cosa recomanem que es prescindeixi del

seu ús en les comunicacions enviades.

L'incompliment de qualsevol de les normes pot impedir que la seva comunicació

sigui acceptada.

NORMES DE PRESENTACIÓ ORAL DE LES COMUNICACIONS:

Comunicació oral: el temps permès per a una comunicació oral serà de màxim 6

minuts per a la seva exposició pública, afegint 3 minuts de preguntes i discussió.

Aquest temps podrà ser ampliat depenent del nombre de comunicacions

acceptades sobre la base de la seva qualitat. En aquest últim cas, s'informarà

amb la suficient antelació als autors perquè puguin adaptar correctament la

comunicació al temps finalment determinat.

La qualitat de la presentació oral serà tinguda en compte en la valoració final

del treball per part del comitè científic.

Es recomana als comunicants que procurin portar l'arxiu amb la presentació en

format PowerPoint i pdf.

Pòster: perquè les comunicacions enviades puguin processar-se i mostrar-se

correctament, ha de descarregar-se la plantilla de confecció de e-Pòster i

complir els següents requisits:
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Grandàries de lletra: s'hauria d'utilitzar una grandària mínima de 28 punts en

els textos de l'e-Pòster. En determinats casos en els quals hagi d'aparèixer

lletra petita, la seva grandària mínima haurà de ser de 24 punts per assegurar

la llegibilitat d'aquesta, sempre que s'utilitzin les tipografies especificades en

el paràgraf anterior. Per als títols s'ha d'utilitzar lletra en grandària 36 punts o

superior.

Imatges: no existeix cap limitació quant a la grandària final de les il·lustracions

a incrustar en els e-Pòsters, si bé qualsevol text o detall que en elles aparegui

i que en la composició en PowerPoint sigui menor que els textos de grandària

mínima de l'e-Pòster (grandària 28) pot ser que no es visualitzi correctament i

no sigui llegible en les pantalles.

Premi per a la millor comunicació: 150 euros. *

Premi per a la millor comunicació IIR: 150 euros. *

PREMIS COMUNICACIONS:

Amb l'objectiu d'estimular la recerca entre els professionals, s'atorgaran dos

premis:

 

*El premi pot quedar desert si els treballs no s'ajusten a les normes de qualitat de

la Secció.

*El premi s'atorgarà a aquells autors que no hagin obtingut premi en una altra

jornada o congrés.

CERTIFICACIONS:

La secretària tècnica expedirà un certificat a tots els autors dels treballs

acceptats. Recordi que l'enviament d'originals s'haurà de fer en format Word, a

través del formulari de la web d'inscripció.
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