COMUNICACIONS CIENTÍFIQUES
Instruccions per als autors
Termini de presentació: Del 9 de març al 8 de maig de 2015
Es poden presentar treballs relacionats amb l'especialitat de neuropsicologia, en els
seus diferents àmbits clínics i d'investigació. S’accepten tant treballs inèdits com
treballs presentats prèviament a altres reunions científiques.
Els resums seran valorats i seleccionats pel Comitè Científic. És imprescindible que
almenys un dels autors estigui inscrit a la jornada.
Extensió i estructura. La comunicació constarà de 2 planes; a la primera hi anirà el
títol, autors, filiacions, correu electrònic de l’autor de o ta te, així o el seu telèfon.
A la segona plana anirà el resum del treball. Els resums hauran de tenir una extensió
mínima de 200 paraules i màxima de 250 paraules (1200-1500 caràcters). Han
d'estructurar-se d'acord amb el següent esquema: Introducció, objectius, mètodes,
resultats i conclusions. En cas que el tre all hagi estat fi a çat / e at s’ha de fer
constar al final de la comunicació lliure.
Format d'enviament de la comunicació. No existeixen requisits de tipus de lletra, estil
ni grandària de la mateixa.
Enviament de la comunicació. Els resums s'enviaran com adjunt, en format pdf al
següent correu electrònic: recerca@neuropsicologia.cat
El Comitè Científic seleccionarà les tres millors comunicacions per a la seva exposició
oral (durada de 10 minuts). D'entre elles, es triarà la Comunicació Estel·lar dotada amb un
premi de 150 euros. La resta de comunicacions acceptades es presentaran en format
pòster
A partir del 22 de maig de 2015 s’i for arà als autors si la seva comunicació ha estat
la triada per a ser presentada oralment o bé en format pòster. Les mesures dels pòsters
seran de màxim 120 cm. d'alt per 80 cm. d'ample.

Comitè científic
Dr. Rafael Penedés. Hospital Clínic Barcelona. Universitat de Barcelona
Dra. Bárbara Segura. Facultat de Medicina. Departament de Psiquiatria i Psicobiologia
Clinica. Universitat de Barcelona
Dr. Gonzalo Sánchez-Benavides. Grup de Neurofuncionalitat i llenguatge. IMIMHospital del Mar
Dra. Rocio Sánchez-Carrión. Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann.

