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BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS 
 

Poden participar-hi tots els fisioterapeutes del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
 
En el moment d’enviar el resum, caldrà indicar en quina categoria i quin tipus d’intervenció es vol realitzar mitjançant 
les caselles adequades al formulari de presentació de resums. 
 
Tipus de comunicació 

- Presentació d’un abordatge 
- Presentació d’un cas clínic per debatre amb els assistents 
- Presentació d’un estudi de recerca 

 
Característiques dels vídeos 
Tots els vídeos hauran d’ésser originals i s’hi haurà de fer constar el llistat complet d’autors. S’acceptaran vídeos en 
català i castellà. El vídeo, d'una durada aproximada de 5 minuts, ha de mostrar clarament la història clínica de la 
persona del cas clínic que es presenta, l'abordatge que es vol mostrar o bé el dubte que el col·legiat vol compartir amb 
tots els assistents.  
 
Documentació a aportar: 

1) Formulari de participació: 
 

o Títol: Haurà de ser breu i específic. Ha de reflectir el contingut del vídeo i sense abreviatures. 
o Autors: Cal indicar el nom complet tal com hagi d’aparèixer en el programa del Meet Up. Indicar el 

centre de treball dels autors. Si n’hi ha més d’un, cal indicar-ho amb un número superíndex. 
o Text: Tots els resums s’han d’enviar amb el formulari disponible a tal efecte, emprant un màxim de 

400 paraules. Cal evitar les abreviatures no explicades. El resum ha de contenir, a títol orientatiu, els 
següents apartats: 

o Introducció o objectiu 
o Metodologia o sistemàtica de treball 
o Resultats 
o Discussió  
o Conclusions 
o Bibliografia 

o Annexos: Si es considera oportú, es poden incloure taules, gràfics o imatges com a documents adjunts 
i caldrà fer-ne referència al text. 

 
2) Model d’història clínica 

 
3) Formulari d’autorització d’ús d’imatge i dades d’història clínica 
 

Avaluació dels vídeos 
- La Comissió de Neurologia revisarà i avaluarà totes les sol·licituds. La selecció de les ponències es realitzarà en 

base a la claredat i l’interès del tema, sempre relacionat amb la neurologia. 
 
Terminis de presentació 

-          Inici de la convocatòria: 3 de març de 2021 
-          Data límit d’enviament: 3 d’abril de 2021 
-          Comunicació dels resums seleccionats: 12 d’abril de 2021 

 
Enviament dels resums 

- Els resums s’hauran d’enviar per correu electrònic a formacio@fisioterapeutes.cat o per carpeta compartida 
de Dropbox al mateix correu electrònic. 

 
Condicions de presentació  

- La presentació queda restringida a només un dels autors.  
- Les presentacions que resultin afavorides hauran d’ajustar-se al contingut i seguir les directrius del resum 

acceptat. 
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