
COMUNICACIONS ORALS I PÒSTERS

Les persones inscrites podran presentar comunicacions sobre qualsevol de les àrees següents: 
Cefalees / Vascular / Trastorns del Moviment / Esclerosi Múltiple / Neuromuscular / Epilèpsia / Cognició 
i Conducta / Neurologia General, accedint al formulari a través de www.scneurologia.cat

El termini per enviar les comunicacions és el 24 d’agost de 2020.

El comité avaluador informarà si la comunicació està acceptada i si serà en format oral o pòster. Pel 
que fa als pòsters, seran electrònics i es publicaran a l’àrea privada de la web de l’SCN. La secretaria 
tècnica informarà de la seva elaboració. 

En la sessió de pòsters, dimecres de 20:00 a 21:00 hores, s’exposaran els 8 millors presentats per 
residents. Caldrà que el primer autor o presentador estigui connectat per explicar o aclarir el seu 
treball als assistents.

Per qualsevol dubte el correu de contacte és scn@suportserveis.com.

Normativa de presentació dels resums de les comunicacions

 Per a l’acceptació d’una comunicació (oral o pòster) és indispensable que el primer autor 
 de la mateixa, o bé el presentador, hagi formalitzat la inscripció.

 Les comunicacions presentades no cal que siguin originals, poden haver estat presentades 
 prèviament en un altre congrés, però NO publicades.

 Els resums de les comunicacions hauran d’estar escrits en català, castellà o anglès. 
 S’enviaran en format .pdf a través del registre en línia (www.scneurologia.cat).

 Els resums ocuparan un màxim de 250 paraules, gràfics i taules inclosos.

 Els resums hauran de seguir el següent esquema: introducció, material i mètodes, resultats 
 i conclusions.

 Les 4 millors comunicacions de cada àrea (Cefalees / Vascular / Trastorns del Moviment / 
 Esclerosi Múltiple / Neuromuscular / Epilèpsia / Cognició i Conducta) seran seleccionades 
 per a ésser presentades com a comunicacions orals. La resta de comunicacions
 acceptades seran presentades en format pòster. L’àrea de Neurologia General només es 
 presentarà com a pòster.

 Les dues millors comunicacions, a més, seran premiades amb una dotació econòmica 
 (600 € oral i 300 € pòster).

Avaluadors de les comunicacions
Malalties Vaculars Cerebrals

Cefalees

Esclerosi Múltiple

Trastorns del Moviment

Cognició i Conducta

Epilèpsia

Neuromuscular

Neurologia General

Dra. Meritxell Gomis i Dra. Ana Rodríguez-Campello

Dr. Mariano Huerta i Dr. Jordi Sanahuja

Dra. Olga Carmona i Dra. Yolanda Blanco

Dr. Pau Pastor i Dra. Dolores Vilas

Dra. Carla Abdelnour i Dr. Miquel Aguilar

Dra. Desiree Muriana i Dra. Ester Tió

Dra. Aída Alejaldre i Dra. Alícia Martínez Piñeiro
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