
 
NORMATIVA CASOS CLÍNICS 

 
Format i temàtica 
Casos clínics dermatològics resolts a 
l’Assistència Primària de l’Anoia, hagin 
necessitat o no col·laboració del seu 
referent, de consulta telemàtica al CSA. 
Casos compartits entre Assistència 
Primària i la Unitat de Dermatologia de 
l’Hospital. 
 
Requisits 
El nombre màxim d’autors signants d’un 
cas és de tres. El primer autor serà qui 
exposarà la comunicació oral i qui rebrà el 
premi en cas de ser un dels tres 
guanyadors. El primer autor ha d’estar 
inscrit a la jornada. Inscripció gratuïta. 
 
Enviaments 
El cas es remetrà exclusivament al correu 
electrònic aulaoberta@csa.cat, en format 
PowerPoint. Tindrà un màxim de 6 
diapositives i a la primera hi haurà de 
constar el títol del cas clínic i el pseudònim 
dels autors. 
Trobareu la plantilla a la pàgina web del 
Consorci Sanitari de l’Anoia. 
En un annex cal fer constar el nom dels 
autors corresponents al pseudònim. Aula 
Oberta farà el registre dels autors i els 
mantindrà en l’anonimat fins a l’entrega 
dels premis. 
Data límit d’enviament 15/10/2021. 
 
Valoració 
Es valoraran els següents aspectes: 

• Interès del cas presentat 

• Descripció i comprensió del cas 
clínic  

• Qualitat de la presentació (lletra, 
fotografia, impacte visual, …) 

 
Exposició a la Jornada 
El Comitè Científic seleccionarà 8 casos per 
a presentar com a comunicació oral. El 
mateix comitè informarà si el treball ha 
estat seleccionat o no com a comunicació 
oral. El temps, per a l’exposició del cas, 
està fixat en 15 minuts. 
 
Acceptació normativa 
La presentació d’un cas clínic suposarà 
l’acceptació de la present normativa. 
El Comitè Científic es reserva el dret de no 
acceptar aquells casos que no compleixin 
amb els criteris establerts.  
Els casos podran ser utilitzats per 
l’organització amb finalitat científica i/o 
docent sempre indicant el nom dels autors. 
 
Premis 
Tres Dermatoscopis per als tres millors 
casos. 
 
 
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA. Cal notificar 
l’assistència a la Jornada a través del mail: 
aulaoberta@csa.cat 
 

 


