El Comitè Organitzador i Científic del 1r Spinner d’Emprenedoria, Innovació i
Tecnologia: Desafia el teu talent infermer, et convida a enviar un resum de la teva
experiència emprenedora, innovadora o tecnològica que podrà ser presentada durant
la Jornada que tindrà lloc els dies 23 i 24 de novembre de 2017.
Si la teva experiència és acceptada pel comitè científic, podràs exposar-la el dia 24 de
novembre de 12:30h a 14:30h en la taula 7 denominada “OPEN SPINNER PROJECTS” i
optaràs al premi del 1r SPINNER que esta dotat amb 500€.

NORMES PER A L'ENVIAMENT DE RESUMS PER AL 1er SPINNER
INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA

NORMES GENERALS PER A L'ENVIAMENT DE RESUMS
• L'enviament de resums estarà obert fins el 13 de novembre de 2017 - 23:59
(hora local peninsular). Les comunicacions enviades després del termini no
seran admeses.
•

Els resums han de ser presentats a través del correu: inscripcions@coib.cat

• No s'admetran resums presentats per una altra via diferent a aquesta adreça
electrònica.
• La secretaria tècnica del 1er Spinner acusarà recepció dels resums enviats a
l'adreça de correu electrònic que els autors hagin especificat i adjudicarà un
codi identificatiu (ID, ex: SPI-001) als projectes per tal de poder optar al premi
establert. En cas de no rebre l'esmentat justificant de recepció, els autors
hauran d'enviar el més aviat possible un correu electrònic a la secretaria
tècnica informant de la incidència.
• Per a poder optar a la comunicació oral i al premi, és imprescindible inscriure’s
com a assistent al 1r Spinner d’Emprenedoria, Innovació i Tecnologia: Desafia
el teu talent infermer.
• En el cas de treballs col·lectius, s’haurà d’inscriure’s almenys un dels autors, i
almenys, un dels membres de l’equip haurà de ser infermera o infermer.
A més a més, s’haurà d’indicar la persona que realitzarà la comunicació oral, a
efectes de l’organització.
• L’ordre en el que figurin els autors en el resum enviat, serà el que s’utilitzi per a
la posterior edició dels certificats de comunicacions.
• Un cop tancat el termini per l'enviament de resums no s'admetran canvis en els
autors ni en el text.
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ESTRUCTURA DEL RESUM
L’enviament del resum corresponent al projecte Emprenedor, Innovador i/o tecnològic
haurà d’ajustar-se a les normes següents:
• Caldrà adjuntar un Word on constin 3 apartats.
• 1r apartat: el títol, nom de l’autor/s, centre de treball i càrrec.
• 2on apartat: Paraules clau (màxim 5)
• 3er apartat: Resum del projecte
• Extensió màxima del resum 500 paraules (només relatiu al 3r apartat).
• L'idioma per a l'enviament de resums serà el català o castellà.
• El estil del resum: Text justificat, interlineat simple i el tipus de lletra Times New
Roma a 12 punt
• El text del resum s’haurà d’ajustar a l’estructura següent:
1. Descripció del projecte d’innovació i /o Emprenedoria i/o Tecnologia:
• Idea/Necessitat/Repte
2. Justificació i finalitat del projecte.
a. Rellevància de la problemàtica/línies de millora
b. Impacte en la població i en la qualitat assistencial.
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3. Anàlisi de l’entorn on es desenvoluparà:
a. Població diana
b. Estudi d’Usuari
c. Mercat
4. Equip/Col·laboradors
5. Estructura del procés i Recursos claus utilitzats
6. Prototipatge/Pilotatge/proves
projecte.

realitzades/etapa

de

consolidació

del

7. Escalabilitat/possibilitat de ser extensible/necessitat de desenvolupament.

ACEPTACIÓ DELS RESUMS
• El comitè científic es reserva la decisió d’acceptar o no cadascuna de les
propostes. La notificació d’acceptació es farà al responsable, entre els dies 16 i
17 de novembre de 2017.
• El Comitè Científic es reserva el dret a sol·licitar informació addicional i/o
modificacions sobre el resum presentat si ho consideres necessari.

• Els resums acceptats amb modificacions s’hauran de tornar a remetre abans
del dia 19 de novembre de 2017 fins les 23:59h, i nomes seran acceptats si
s’han incorporat els canvis oportuns determinats pel comitè. En aquest cas el
dia 20 es donarà el vistiplau.

NORMES DE PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ ORAL
• Les comunicacions es presentaran durant la sessió del dia 24 de Novembre en
la taula 7 denominada “Open Spinner Projects” de 12:30-14:00h.
• El comunicador/a disposarà d’ un màxim de 5 minuts per a la seva exposició.
• La sala on es realitzarà la ponència estarà dotada d'ordinadors, amb Connexió a
Internet i sistema de Projecció.
• El format de la presentació haurà de ser en Power Point o pdf i les mesures de
la plantilla hauran de ser 10:1
• La presentació s’haurà de portar en un pendrive i lliurar-la entre les 9:0011:00h del mati del dia 24 de novembre
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