
 

XXIX JORNADA DE DIAGNÒSTIC PRENATAL ECOGRÀFIC 

 

DATA 

18 de març de 2022 

 

ADREÇA 

AUDITORI MUNICIPAL DE TERRASSA. Carrer Miquel Vives nº2 (Terrassa). 

 

NORMES D’ENVIAMENT D’ABSTRACTS 

Si voleu presentar un cas clínic, heu d’enviar les següents dades: 

 -nom del ponent 

 -currículum vitae abreujat (màxim 3 línies, indicant dades com 
 titulació, càrrec, centre/s de treball, etc) 

 -títol de la presentació 

 -abstract de la presentació en PDF (màxim espai 1MB, i cal que 
inclogui 2 ó 3 imatges representatives del cas). Aquest abstract no 
ha de tenir cap identificador del centre, per poder valorar-lo 
anònimament.  

 -Haureu d’indicar si voleu presentar-ho com a “cas obert” o “cas 
 ocult”. 

 

 



 

Per poder enviar aquestes dades, cal que ompliu el següent FORMULARI 
D’ABSTRACTS a través d’aquest enllaç: 

http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1777  

 

 

Data límit per enviar l’abstract i les dades del ponent 13 de FEBRER de 2022  

 

 

ACCEPTACIÓ DELS CASOS 

 

S’acceptaran un màxim de 17 casos oberts i 2 casos ocults.  

S’acceptarà només una presentació per centre. 

L’acceptació de comunicacions estarà condicionada a l’enviament dins 
el termini establert i a l’interès científic del cas.  

L’organització pot decidir, prèvia comunicació al ponent, que una 
presentació enviada com a “cas ocult” es presenti com a “cas obert”.  

Es comunicarà si la presentació ha estat acceptada el dia 18 de febrer. 

Totes les presentacions rebran el diploma de presentació a la jornada, i 
quedaran penjades a la web de L ‘Acadèmia.  

 

 

 

 

 

 

http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1777


NORMES D’ENVIAMENT DE LES PRESENTACIONS DEFINITIVES 

En cas de què el vostre cas clínic hagi estat seleccionat, ens fareu arribar 
al correu que us indicaran des de la secretaria tècnica: 

- la presentació definitiva en format power point 

- la presentació definitiva en format pdf (per ser penjada a la web)  

- el document de cessió de presentació signat.  

Data límit per enviar el power point 04/03/2022. 

 

Les presentacions s’han d’elaborar en format Power Point i els vídeos en 
algun d’aquests formats: Divx, Xvid, MPEGA, MPEG2, MPEG1, FLV, 
Quicktime, RealVideo i WMV.  

No s’acceptaran canvis en les presentacions una vegada enviades, i no 
es podran connectar ordinadors personals per poder realitzar la 
presentació el dia de la Jornada. 

 

INDICACIONS PRESENTACIÓ DE CASOS CLINICS  

La durada total de cada presentació és de 9 minuts, repartits en 5 
minuts per l’exposició i uns altres 4 minuts per la discussió.  

Així doncs, cada ponent tindrà 5 minuts per presentar el cas, en un 
format (orientatiu) de deu diapositives, on s’ha de prioritzar la imatge 
ecogràfica.  

Es realitzarà una votació final per part dels assistents on s’escolliran 3 
premis al millor format de presentació, major interès clínic i millor 
iconografia.  

 

Cordialment 

 

Comitè Organitzador XXIX Jornada  

 


