
CRIDA PER A COMUNICACIONS
Esperem les vostres comunicacions, ja siguin lliures o a les ponències oficials.
Podeu enviar-les a: cea.hsrafael@hospitalarias.es 
DATA LÍMIT: 20 d’Octubre de 2018.
PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ
La Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut ha establert un premi de 500€ a la millor comunicació presentada en 
aquesta Jornada, que es lliurarà al final de l’acte.

NORMES DE PRESENTACIÓ
Els resums han d’enviar-se a la secretaria tècnica en format Word amb un màxim de 350 paraules, d’acord amb les següents 
indicacions:
Temes: Qualsevol tema en l’àmbit de la bioètica i les ciències de la salut.
Títol: Escrit en font Arial, negreta i de cos 14. Ha de ser concís, però informatiu.
Autors: Els noms dels autors s’escriuran de la següent manera:
          • Primer cognom seguit de la inicial del nom de cada autor.
          • Separació dels noms dels autors amb comes.
          • El nom de l’autor que presentarà la comunicació ha d’estar subratllat.
          • La referència a les institucions que correspongui es farà al costat del nom, amb xifres aràbigues en format superíndex.
Resum: Escrit en font Arial de cos 12.
Estructura recomanada: Introducció, objectius, material i mètodes, resultats i conclusions (breus i basades en els resultats 
presentats).
De totes les comunicacions que siguin acceptades, el Comitè Científic seleccionarà les que consideri més apropiades per a ser 
exposades de forma oral a la taula de comunicacions de la Jornada i atorgarà entre elles el premi a la millor comunicació.
Les comunicacions seleccionades seran publicades al Butlletí de Bioètica de Catalunya i/o  a la Web de la Societat Catalana de 
Bioètica en Ciències de la Salut.

BASES DEL PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ
1. Poden optar al Premi a la Millor Comunicació, els treballs presentats en format oral.
2. El Jurat està format pel Comitè Científic i la seva decisió és inapel.lable.
3. Es valorarà: l’originalitat, interès per la Bioètica, presentació i metodologia.
4. La decisió del Jurat és farà pública a l’acte final de cloenda de la Jornada.
5. El Premi está dotat amb 500 € i serà lliurat per un membre de la Junta de la Societat Catalana de Bioètica en Ciències de 
    la Salut al finalitzar l’acte.
6. Optar a aquests premis pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
 
L’ENVIAMENT DEL RESUM DE LA COMUNICACIÓ PRESSUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE LES NORMES DE PRESENTACIÓ I DE LES 
BASES DEL PREMI PER PART DELS AUTORS.
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