
 

Amb la col·laboració de:  

 

 

II JORNADA D’EXPERIÈNCIES INNOVADORES EN L’ATENCIÓ A PERSONES AMB NECESSITATS COMPLEXES EN 
LA COMUNITAT 

NORMES DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS 

Els treballs estaran orientats a la Innovació, tant en l'assistència sanitària com la gestió de l'atenció a les persones amb 
necessitats complexes en la comunitat. 

Es concursarà mitjançant la presentació d’experiències ja realitzades i avaluades o  projectes que estiguin desenvolupant-
se a Catalunya i en l’àmbit de la comunitat.   

S'enviaran per correu electrònic en format PDF, a secretariatecnica@camfic.org  indicant en l'assumpte "Premi EXPCRO" i 
rebran confirmació de recepció. 

Normes:  

1. A la primera pàgina ha d'aparèixer el títol del treball, el nom o noms de l'autor o autors, juntament  amb el de 
l'organització a la qual pertanyen i l'adreça de correu electrònic de contacte de l’autor principal. 
2. El resum ha de tenir una extensió màxima de 500 paraules. 
3. L’estructura del resumen  serà la següent: 

- Com sorgeix el projecte? 

- Introducció  

- Objectius  

- Metodologia  

- Resultats 

 - Conclusions i/o discussió 

4. CAMFiC podrà realitzar i distribuir una publicació amb una selecció de resums dels treballs presentats a aquesta 
convocatòria. 
5. El període de presentació finalitzarà el 20 de març de 2017 a les 24h. 

 

Avaluació dels projectes 

Els membres del jurat seran designats per la Junta Directiva de la CAMFiC  i estarà format per experts de l’àmbit de 
l’assistència sanitària i de la gestió. 

Per evitar un  conflicte d’interès cap membre del jurat avaluarà un projecte en el qual estigui implicat. 

 

Premis 

Els premis s’entregarà en el marc de la II Jornada d’experiències innovadores en l’atenció a persones amb necessitats 
complexes en la comunitat que se celebrarà en la seu de la CAMFiC el 19 de maig de 2017.  

Els premis estan finançat per Chiesi i son 2 inscripcions al proper Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente 
Crónico de 2018 
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