GENERALITATS
La temàtica dels treballs presentats haurà d’estar vinculada a la disciplina infermera de salut mental. Es
poden presentar treballs de recerca finalitzats, projectes d’investigació, intervencions o experiències
dins l’àmbit d’actuació de les infermeres de salut mental.
L’idioma de presentació de la comunicació i del resum pot ser català o castellà.
Els treballs s’hauran de presentar utilitzant la plantilla que està a la web: www.coib.cat . No s’acceptarà
un altre tipus d’enviament.
La data límit per presentar els resums dels treballs a les Jornades serà el dia 15 de juliol.
El format de presentació pot ser en Comunicació Oral o Pòster Digital.
El número màxim d’autors per comunicació és de sis. El primer autor haurà d’estar inscrit a la Jornada i
serà el referent per comunicar-se amb el Comitè Científic. Únicament s’acceptarà una comunicació oral i
una comunicació pòster per primer autor, tot i que podrà aparèixer com a col·laborador/coautor en
d’altres presentacions.
El resum del treball de recerca ha de tenir un número màxim de 500 paraules i seguirà la següent
estructura: introducció, objectius, metodologia, resultats i discussió-conclusions. En els projectes no
finalitzats, els dos darrers apartats seran substituïts per “implicacions per la pràctica”. En les
experiències o intervencions l’estructura serà: introducció, objectius de la intervenció, resultats
observats i conclusions.
La bibliografia ha de seguir les normes Vancouver o APA i no es comptabilitzarà en les 500 paraules del
resum.
El resum no pot contenir dades identificatives de la filiació del lloc de treball o dels autors. Tampoc pot
incloure gràfics, figures, taules o imatges.
L’avaluació dels treballs la realitzaran dos membres del Comitè Científic, que no han de conèixer als
autors ni la institució on es desenvolupa el treball. La valoració global s’obtindrà de la següent forma: un
70% per la mitjana de les puntuacions obtingudes en l’avaluació del resum; un 30% per la presentació
realitzada pel primer autor el dia d’exposició.
El Comitè Científic valorarà els treballs presentats i en farà una selecció, comunicant l’acceptació o no
del treball al primer autor. El Comitè Científic pot recomanar el canvi de format de presentació als
autors per tal que sigui acceptada la seva comunicació.
L’enviament dels projectes comporta l’acceptació de les normes establertes. El Comitè Científic
avaluarà sols aquells treballs que s’ajustin a les normes definides anteriorment.

ESPECIFICITATS DE LES COMUNICACIONS ORALS
El temps de presentació és de 8 minuts. Es valorarà rigorosament el compliment del temps. Hi haurà 2
minuts per preguntes.
Les comunicacions es presentaran en format Power Point. Es recomana un màxim de 12 diapositives,
però s’acceptaran més, sempre que no es superi el temps establert de presentació. El format de les
diapositives recomanat és l’horitzontal i 16:9.

La data límit d’enviament de la presentació és el 10 d’octubre a l’adreça ccjcism@gmail.com. Els
primers autors hauran de contactar amb els moderadors de taula en l’aula corresponent 30 minuts
abans de la presentació.
El fitxer ha de ser de màxim 10 MB.
ESPECIFICITATS DE LES COMUNICACIONS PÒSTERS
La presentació dels pòsters digitals es realitzarà en l’espai de l’Auditori en el matí del dia 27 d’Octubre,
en format “pechakuchas” (presentació de 3 minuts per participant, de forma ininterrompuda) i seran
exposats de forma contínua a l’entrada de l’auditori (espai Pujades 350) durant el transcurs de les
jornades.
Els pòsters s’enviaran en format jpg (imatge) en alta qualitat o ppt(x). Hi haurà una única diapositiva
horitzontal i en format 16:9.
La data límit d’enviament del pòster és el 10 d’octubre a l’adreça ccjsism@gmail.com
El fitxer ha de ser de màxim 10 MB.
PREMIS
S’atorgaran premis al millor treball de recerca, el millor projecte EIR, la millor presentació oral i millor
pòster, segons criteri del Comitè científic, que valorarà tots els treballs presentats.

