
 

 

I JORNADA SATSE GIRONA PER INFERMERIA, LLEVADORES I 
FISIOTERÀPIA 

“Salut, cures, societat…infermeria, llevadores i fisioterapeutes 
agents clau” 

Girona, 18 d’Octubre de 2017 
Hotel Ultonia, Girona  

El Sindicat d’Infermeria SATSE Girona i FUDEN tenen com a objectiu principal d’aquesta 
jornada difondre coneixement científic dels professionals sanitaris entre els assistents, 
deixar pal.lès que infermeria i fisioterapeutes són el pilar bàsic de la sostenibilitat i eficiència 
del sistema sanitari del futur i que són la clau per aconseguir l’excel·lència en la cura de la 
societat.  

Aquesta jornada va dirigida a infermeria, especialistes, fisioterapeutes i estudiants 
d’infermeria i fisioteràpia.  

BASES 

1. Els autors i ponents dels treballs han de ser Diplomats, Graduats o estudiants en 
Infermeria o Fisioteràpia. 

2. Els treballs hauran d’estar elaborats per un màxim de 6 autors, cada autor només 
podrà participar com a màxim en tres treballs i només en podrà defensar dos com a 
màxim.  

3. Els treballs es poden presentar en català o en castellà.  
4. En aquesta jornada la presentació dels treballs és en presència física, no hi ha 

modalitat on-line.  
5. Els treballs podran ser presentats en les següents modalitats: protocols, plans de 

cures, estudis/projectes d’investigació, casos clínics i revisions bibliogràfiques.  



6. SOL.LICITUT DE PARTICIPACIÓ: per a poder organitzar el cronograma de la jornada, 
els interessats en participar hauran d’enviar a la Secretaria Tècnica al correu 
electrònic jornadagirona@satse.es la “sol·licitud de participació” que és el document 
d’aquestes bases que apareix com a Annex 1. El termini màxim per enviar aquesta 
sol·licitud serà fins el dia 25 de Juny.  

7. Per poder avaluar i seleccionar els treballs, els participants hauran d’enviar a la 
Secretaria Tècnica en format word per correu electrònic la fitxa resum en el format 
no modificable que apareix en aquestes bases com Annex 2, on s’indicarà el tipus de 
presentació, comunicació oral, pòster, indiferent i si s’opta a premi o no. El termini 
màxim per enviar els resums serà el dia 15 de Juliol.  

8. El comitè científic podrà derivar comunicacions orals a pòster si ho creu oportú, i 
els pòsters més ben puntuats per aquest comitè seran els que tindran l’opció de ser 
defensats oralment en taula. Tot això es comunicarà als autors per la seva 
acceptació definitiva.  

9. El comitè científic valorarà en cada cas i depenent del treball: l’ interès científic del 
contingut, l’originalitat, el valor de la investigació, les possibilitats de l’aplicació, 
l’impacte clínic i l’estructura formal del treball.  
 

10. Si les comunicacions orals acceptades sobrepassen el nombre de les que poden ser 
exposades en el congrés, als autors d'aquelles comunicacions que els resums hagin 
assolit les menors puntuacions en l'avaluació se'ls oferirà la possibilitat d'exposar el 
seu treball en format pòster, sempre que els autors hagin marcat l'opció "Indiferent" 
al formular. Si els autors no han marcat aquesta casella del formulari, les 
comunicacions que hagin assolit les menors puntuacions en l'avaluació més baixes 
seran desestimades. En qualsevol cas, la modificació d'un format de presentació a un 
altre serà comunicada a l'autor que figuri en el contacte per correu electrònic per a la 
seva acceptació definitiva. 
 

11. Almenys un dels autors ( i/o ponent) del treball ha d’estar inscrit i assistir a la 
jornada.  

12. L’organització informarà als autors en el correu de contacte si el seu treball ha estat 
acceptat pel comitè científic abans del dia 15 de setembre, i en quina modalitat ha 
estat acceptat ( comunicació oral, pòster sense defensa, pòster amb defensa oral) 

13. En la jornada hi haurà premis d’investigació en una estada de  4 dies en qualsevol 
dels Complexes de vacances de SATSE per la millor comunicació oral i pel millor 
pòster versió professional  i un cap de setmana pel millor pòster versió estudiant.  

a. La decisió del premi a la millor comunicació i al millor pòster en les dues 
versions és competència del comitè científic i és inapel·lable, podent quedar 
el premi desert si el nivell dels treballs fos considerat insuficient.  

b. Per l’obtenció del premi és imprescindible la presència d’un dels autors de la 
comunicació o pòster en l’acte d’entrega de premis. En el cas de no ser així, el 
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premi s’entregarà al treball següent, de la mateixa modalitat i format, segons 
la puntuació obtinguda en la valoració del comitè científic.   

14. SATSE queda autoritzada a la difusió dels treballs presentats a la jornada en els 
mitjans que cregui oportuns.  

15. El fet de presentar-se en aquesta convocatòria significa la plena acceptació 
d’aquestes bases i si els treballs no les compleixen quedaran exclosos de la jornada.  

16. Defensa de pòsters. Els millors treballs en format pòster acceptats, seran defensats 
en les sessions de defensa de pòsters dins de la Jornada. Tots els pòsters, siguin amb 
defensa o no, s’exposaran en format paper i els hauran de portar els autors el dia de 
la jornada.  
La mida dels pòsters haurà de ser 120 cm d’alt i 90 cm d’ample.  

17. Comunicació oral i defensa de pòsters. Les normes per la presentació de les 
comunicacions orals i defensa de pòsters en la Jornada, es concretaran als autors una 
vegada confirmada l’acceptació dels treballs. 

18. La inscripció de la Jornada serà a través de la web de SATSE Catalunya del dia 12 de 
Setembre al 9 d’Octubre.   

  
 
 
 


