BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMS
Els propers 4 i 5 de maig de 2018, el Col·legi de Fisioterapeutes organitzarà el Congrés
Internacional de Fisioteràpia #FTP18, un esdeveniment que reunirà més de 1.200 professionals de
la professió, en dos dies plens d’activitats: ponències, masterclass, workshops, networkings i
exposició comercial. Comptarem amb més de 70 ponents, nacionals i internacionals, que
intervindran en 18 sales simultànies; a més comptarem amb la participació de les universitats de
fisioteràpia i diverses societats científiques.
Us convidem a participar d’aquest esdeveniment presentant els vostres treballs en les categories
de pòsters i/o comunicacions lliures.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ I RESOLUCIÓ
-

Inici de la convocatòria: 18 de setembre de 2017
Nova data límit d’enviament: 31 de gener de 2018
Nova data de resolució acceptació: 15 de març de 2018

CATEGORIES I FORMAT DE PRESENTACIÓ

Els treballs de recerca, ja siguin estudis clínics, revisions sistemàtiques o presentació de casos
clínics, podran participar en les següents categories:
-

Pòster: Format de pòster físic, mida 90x100 i disposició vertical. Als pòsters acceptats se’ls
assignarà un espai a la zona d’exposició així com un horari per a la seva defensa.

-

Comunicació lliure: presentació en suport audiovisual amb una durada màxima de 10 minuts. A
les comunicacions acceptades se’ls assignarà l’horari i espai de presentació. Després de la
presentació s’obrirà un torn de preguntes per als assistents.

Autors

En el moment de la presentació del treball cal indicar tots els autors dels treballs presentats així
com l’autor que realitzarà la defensa/presentació del treball acceptat. No s’acceptaran
modificacions d’autoria posteriors a la presentació del resum. Els autors poden presentar més
d’un resum. Per a cada resum presentat cal omplir el formulari corresponent. La presentació serà
a càrrec d’un únic autor que s’haurà d’inscriure al Congrés.

Contingut

El títol haurà de ser breu i específic; ha de reflectir el contingut del pòster i sense abreviatures.
Pel que fa al contingut, 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:
• Introducció o objectiu
• Metodologia
• Resultats
• Discussió
• Conclusions
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Annexos: Si es considera oportú, es poden incloure taules, gràfics o imatges com
a documents adjunts i caldrà fer-ne referència al text.

Idioma

Poden presentar-se resums en català, castellà i/o anglès. Caldrà indicar l’idioma de presentació en
el moment d’enviar el resum.

Permisos i autoritzacions

És responsabilitat de l’autor disposar de les autoritzacions per a utilitzar imatges i/o dades
clíniques dels pacients o qualsevol altra sotmesa a drets d’autor.

Enviament dels resums

Els resums s’hauran d’enviar per correu electrònic a formacio@fisioterapeutes.cat

TEMÀTIQUES

Poden presentar-se treballs en qualsevol dels àmbits d’actuació de la fisioteràpia.

SELECCIÓ DELS RESUMS

El comitè científic del Congrés #FTP18 seleccionarà els resums per a cadascuna de les categories
en base, d’una banda, a l’acompliment dels requisits de la convocatòria i, de l’altra, a la qualitat del
resum pel que fa a la claredat i adequació dels objectius, materials i mètodes, exposició dels
resultats i la congruència de la discussió i conclusions aportades.
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