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BASES PER A L’ENVIAMENT I PRESENTACIÓ DE TREBALLS

Per realitzar l’enviament dels abstracts cal que utilitzeu el formulari que trobareu
aquí
Una vegada introduït el vostre resum, obtindreu una referència per poder
consultar i modificar automàticament la comunicació fins a la data límit de presentació.
A partir d’aquesta data, i amb les mateixes claus d’accés, podreu consultar l’acceptació,
així com el tipus de presentació, dia i hora.
Per fer modificacions o veure l’estat d’un abstract ja enviat, feu clic aquí
Extensió màxima de l’abstract 250 paraules, i amb els següents apartats:
introducció/objectius, mètodes, resultats i conclusions.
Es prega rigor científic i els treballs hauran de ser originals, i per tant no poden
estar publicats en cap revista ni haver-se presentat prèviament a cap altra Jornada o
congrés.
S’acceptaran tant estudis qualitatius com quantitatius (observacionals,
experimentals), revisions sistemàtiques o meta-anàlisis, així com experiències o
intervencions en Salut Pública on s’objectivi un anàlisis de temes relacionats amb
Tabaquisme. S’acceptaran treballs que reportin una iniciativa, experiència, millora
avaluada així com treballs dissenyats amb un propòsit investigador. Les comunicacions
poden tractar diversos temes del tabaquisme que van des de la prevenció, el control i
el tractament del tabaquisme en tots els àmbits d’actuació (primària, comunitària,
especialitzada, etc).
Els autors hauran de figurar amb el nom i dos cognoms i s’admetrà un nombre
màxim de 6 persones.
És obligatori que el presentador estigui inscrit al Congrés, un cop la comunicació
hagi estat acceptada.
El Comitè Científic podrà demanar informació als autors del treball en cas de
necessitar informació aclaridora per poder acceptar la comunicació.
La data màxima d’enviament dels resums serà el 18 de maig de 2020
A partir de principis de juny es comunicarà la resolució via correu electrònic i
utilitzant la vostra referència podreu consultar l’estat de la vostra comunicació. (Si
l’abtract finalment és acceptat com a pòster, tindrà fins el diumenge 14 de juny de
2020 per enviar el fitxer a la Secretaria Tècnica)

Important:
Indicar si la vostra comunicació té relació o està finançada per la Industria.
Mostrar la filiació de cada un dels signants de la comunicació.
Les 8 millors comunicacions seran presentades en format oral i la resta
en format de pòster digital. Els hi donarem les instruccions de les
característiques que hauran de tenir els pòsters més endavant.
Les 4 millors comunicacions seran premiades amb la publicació del seu
treball a la revista Àgora. els autors es comprometen a ampliar el contingut
d’acord a la normativa de la revista (resum de 250 paraules i manuscrit de
2000 amb l’estructura Introducció, Mètodes, Resultats i Discussió)
PRESENTACIÓ COMUNICACIONS ORALS
La durada de l’exposició de les comunicacions orals serà màxim de 10 minuts.
La presentació es farà en format Power Point, o similar.

