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XXVI PREMI D’INFERMERIA MÚTUATERRASSA 2021 
 
El premi se celebrarà el dijous 27 de maig del 2021 
 
 
BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS 
 
Criteris participació 
 

 Els treballs han d’estar realitzats total o parcialment a Mútua Terrassa  
 

 Els treballs presentats tindran un màxim de 6 autors. 
 

 El primer signant serà de les categories professionals següents: 
infermeria, fisioteràpia, dietista-nutricionista, treball social, teràpia 
ocupacional, logopèdia i educació social i ha de pertànyer a Mútua 
Terrassa. 

 
 
Normes de presentació dels resums 
 
Els autors presentaran un resum del treball d’investigació on hi faran constar els 
següents apartats: 1) introducció, 2) objectius, 3) metodologia, 4) resultats i 5) 
conclusions. A l’apartat de resultats s’acceptaran 1 o 2 taules. 
L’extensió màxima del resum serà de 650 paraules (les taules no conten com a 
paraules). 
 
Es presentaran amb el format (plantilla) accessible a Mutuanet 
https://mutuadoc.mutuaterrassa.cat/publiclink/7f83c877-4fb7-402b-8d1e-
a47766f3af01#publicLink  

 
Caldrà enviar-lo abans del dia 28 d’abril de 2021 a les 24 hores, via correu 
electrònic, a la secretaria tècnica del premi posant a “asunto”: premi infermeria 
més el títol del treball al correu electrònic:  parcusa@mutuaterrassa.es 
 
 
Criteris de valoració 
 
Els membres del Comitè Científic avaluaran anònimament cadascun dels resums 
tenint en compte:  
 

 la rellevància de l’estudi en ciències de la salut 

 la innovació 

 el rigor metodològic 

 la claredat  
 
Optaran a presentació oral el dia del premi 15 resums, la resta de treballs seran 
presentats en format pòster. 
El dia del premi es valoraran les presentacions orals tenint en compte 
l’estructuració dels continguts i el rigor en l’expressió oral del ponent. 
 



El premi podrà quedar desert si el jurat ho considera.  
 
Els autors/es eximeixen al Comitè Científic de qualsevol responsabilitat derivada 
del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en matèria de propietat 
intel·lectual i drets d’autoria. El Comitè Científic té la facultat de resoldre 
qualsevol aspecte no previst en aquestes bases i el seu veredicte serà 
inapel·lable. 
 
Degut a la situació epidemiològica actual que redueix l’aforament permès a la 
sala d’actes, només es permetrà una assistència presencial de 50 persones que 
es reservarà mitjançant inscripció. La resta de persones que vulguin seguir les 
presentacions ho podran fer per Webinar. 
 
En cas que la situació de pandèmia millorés es podria augmentar el nombre 
d’assistents a la sala d’actes o habilitar d’altres sales a l’edifici docent. 
S’informarà puntualment de qualsevol canvi en aquest sentit.  
 
 
 
Exposició oral  
 

 L’exposició la farà un dels membres de l’equip diplomat o grau en ciències 
de la salut i ha de pertànyer a Mútua Terrassa. 
 

 Els autors dels treballs seleccionats disposaran de 8 minuts per la 
presentació oral el dia del Premi. Es recomana que les presentacions no 
excedeixin les 12 diapositives  

 

 La presentació visual (en PowerPoint o Prezi) dels treballs acceptats a 
presentació oral s’haurà d’enviar per correu electrònic, a la secretaria 
tècnica, fent constar a “asunto”: premi infermeria més títol del treball. 
La data límit per a l’entrega de les presentacions és el dia 23 de maig de 
2021. 
 

  
Pòsters 
 

 El pòster (en PowerPoint) acceptats a exposició s’haurà d’enviar per 
correu electrònic, a la secretaria tècnica, fent constar a “asunto”: Pòster 
premi infermeria més títol del treball. La data límit per a l’entrega de les 
presentacions és el dia 23 de maig de 2021 (mida del pòster 120x90cm). 
 

 
Dates a recordar. 
 

1) El Premi es realitzarà el dia 27 de maig de 2021.  
2) La data límit de presentació dels resums serà el dia 28 d’abril de 2021. 
3) La notificació d’acceptació o no del treball i format de presentació ho 

realitzarà la secretaria tècnica via correu electrònic a partir del dia 10 de 
maig de 2021.  



4) La data límit per enviar les presentacions orals (en PowerPoint o Prezi) i 
del pòster (format PowerPoint) dels treballs acceptats a secretaria tècnica 
serà el dia 23 de maig de 2021.  

 
Premis  
 

 1r Premi al millor treball de recerca: 3.000 € 

 2n Premi al millor treball de recerca: 1.400 € 
 
 
Secretaria tècnica   
 
Pilar Arcusa: Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa 
parcusa@mutuaterrassa.es 
 
 
 


