XXXI JORNADES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE
LES TERRES DE L'EBRE.
DIES 20 i 21 de FEBRER de 2015

PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE
BATXILLERAT EN L’ÀMBIT SANITARI.
BASES DEL PREMI
La Filial de Tortosa i les Terres de l’ Ebre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i Balears convoca un Premi al millor treball de recerca de batxillerat en
l’àmbit sanitari. S’atorga al millor treball de recerca de l’àmbit sanitari presentat per
alumnes de batxillerat en centres educatius de les Terres de l’Ebre del curs 2013-14.
El treball s’ha d’enviar a la Secretaria Tècnica de les Jornades. Constarà d’una còpia del
treball original i un resum, tots dos en word o adobe pdf, que quedarà com a fons
bibliogràfic de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. En el treball cal que consti, a més del nom
de l’autor, el nom del tutor del treball i el centre educatiu en què s’ha presentat el treball de
recerca.
1. INFORMACIÓ GENERAL
1.1 S’han de presentar durant el mes de gener de 2015. L’acceptació es confirmarà per
correu electrònic a l’adreça indicada per l’autor.
1.2 Envieu la comunicació per e-mail a la Secretaria Tècnica de la següent manera:
1.2.1 Adreça de la Secretaria Tècnica: f_tortosa@academia.cat
1.2.2 Assumpte: comunicació àmbit educatiu
1.2.3 Adjunteu EL TREBALL ORIGINAL I EL RESUM en format Microsoft Word o
Adobe pdf identificat amb el títol del treball (ex: ANORÈXIA AL
BATXILLERAT)
1.3 El comitè organitzador seleccionarà 5 treballs, que es presentaran oralment
durant les XXX Jornades Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre, que es
realitzaran al Campus de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili de Tortosa els dies 20
i 21 de febrer de 2014. Entre aquests 5 treballs es decidirà el guanyador.
1.4 La presentació oral per part de l’autor és imprescindible per a optar al premi.

2. INSTRUCCIONS SOBRE EL TREBALL DE RECERCA A PRESENTAR
2.1 La comunicació ha d’estar redactada en llengua catalana.
2.2 El resum s’ha d’escriure amb lletra Arial 12 i a espai simple. L’extensió màxima és un full
DIN A4 amb 2,5 cm de marge als quatre costats. En el resum es poden incloure taules i
figures, sempre que aquestes presentin una bona qualitat òptica (Arial 12).
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2.3 Si utilitzeu abreviacions, la primera vegada que apareguin al text han d’estar
acompanyades pel seu significat complet. Eviteu mencionar les marques comercials.
2.4 FORMAT DEL RESUM:
2.4.1 Línea 1a: TÍTOL del resum: es farà en majúscules i sense abreviacions
2.4.2 Línea 2a: AUTOR: s’escriurà la inicial del nom seguit dels 2 cognoms de l’autor
(ex: C. Puig Puig, M. T. Fàbregues Curto, ...)
2.4.3 Línea 3a: CENTRE EDUCATIU, indicant a continuació l’e-mail de la persona de
contacte del centre per avisar de la selecció del treball.
2.4.4 Línea 4a i següents: s’han d’incloure els següents apartats:
-INTRODUCCIÓ
-OBJECTIUS
-MATERIAL I MÈTODES
-RESULTATS
-CONCLUSIONS
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PRESENTACIÓ COMUNICACIÓ ORAL: El temps de presentació és de 8 minuts.

PREMIS
Donat per Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de
Balears. El premi es pot declarar desert; llavors l’import no s’acumularà en el premi de l’any
2016.
Premi al millor Treball de recerca de batxillerat:
300 € per a l’estudiant.
300 € per al centre educatiu.
El lliurament del premi es farà en l’acte de cloenda de les XXXI Jornades

JURAT
Format per membres de la Junta de la Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
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