
GUIA DE PRESENTACIÓ 

El resum ha de ser presentat per la persona registrada que realitzarà la presentació al simposi i serà 
considerada com a autor principal. Els autors poden enviar diversos resums per considerar-los. 

El nombre de presentacions realitzades per un autor està limitat a dos (1 orador i 1 pòster), tot i que 
es pot incloure com a coautor en qualsevol nombre de resums enviats. 

Tots els autors que presentin (per a presentacions orals o pòster) han de registrar-se abans del 
31 de març de 2022. 

• Es poden fer dos tipus de presentacions:
o Oral (presentació de 10 minuts a l’escenari seguida de preguntes de 5 minuts).
o Presentacions de pòsters.

Els resums han de contenir: 

1. Títol (màxim 100 caràcters)
2. Nom (s) de l'autor (s)
3. Afiliació (és a dir, a una organització)
4. El tema que s’ha seleccionat
5. Correu electrònic de l’autor corresponent
6. Paraules clau (màxim 5 paraules)
7. Cos principal del text (màxim 300 paraules)

Els resums s'han d'estructurar de manera que incloguin: 

1. Finalitat / objectiu
2. Material / mètodes
3. Resultats
4. Conclusions

Les figures, taules, equacions, sigles no definides o cites de referència no poden formar part del 
resum. 

Els abstractes han de ser clars i concisos i s’han d’escriure en anglès britànic . Per als parlants no 
nadius, aconsellem que el resum sigui verificat per un parlant nadiu. Els punts (.) S'han d'adoptar com 
a signes decimals i comes ( ,) com a milers de separadors. 

La informació proporcionada al resum s'inclourà al programa de la conferència i a les publicacions de 
resums en el formulari que se'ls va enviar. Utilitzeu les majúscules adequades al llarg de l’enviament 
abstracte (per a noms i afiliacions, així com a l’organisme principal de text) i absteniu-vos d’utilitzar 
totes les lletres en majúscules. 

Els resums presentats seran revisats per experts del jurat internacional dels membres del Comitè 
Científic. Els criteris de revisió de l’abstracte es basen en la claredat, les dades de suport, el rigor 
científic, la rellevància, l’aplicació d’àmplia gamma i la innovació. 


