
 

Aquesta activitat esta finançada en el marc de la Inversió 4 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR) mitjançant el programa Next Generation EU de la Comissió Europea 
 

Jornada per a Professionals Tècnics Superiors Sanitaris. 
Treballs científics: com elaborar i presentar un pòster i una comunicació oral. 
 
Data: 15 de desembre de 2022 
Horari: de 15.00 a 18.00 hores 
Modalitat: Síncrona en línia 
Destinataris: Professionals tècnics superiors sanitaris que presten serveis en el sistema de salut a Catalunya. 
Objectiu General de la Jornada: Saber com presentar treballs científics en congressos i jornades mitjançant 
comunicacions orals i comunicacions en format pòster. 
 
S’ha sol·licitat l’acreditació de la Jornada al CCFCPS.  
 

PROGRAMA 

15.00-15.15h  Inici de la Jornada, benvinguda i presentació 
Dra. Montserrat Gea Sánchez, Directora General de Professionals de la Salut del Departament de 
Salut. 
Sra. María Esther Garcia Guantes, Tècnica superior laboratori clínic i biomèdic a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron i Responsable de formació de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios 
(SETSS).  
 

15.15-16.30h  Exposició de treballs científics 
Congressos científics. Què son?, Per què se organitzen? 
Publicacions científiques: Per què publicar? 
Tipus de publicacions científiques:  

• Articles científics 
• Publicacions tipo Pòster / Pòster Oral: disseny i exposició. Estructura 
• Comunicacions, Participació en taules i Ponències científiques: disseny i exposició 
• Estructura de la comunicació oral. 

 
Elements de una publicació científica 

• Resum del treball científic 
• Introducció 
• Materials i Mètodes 
• Resultats 
• Discussió 
• Bibliografia: Vancouver y APA. 
• Autoria 
• Bibliografia 

 
16:.30- 18:00h  Disseny i presentació d’un treball científic con el programa Power Point. 

• Disseny d’un Pòster amb el programa Power Point. Part Pràctica. 
• Disseny d’una presentació en Power Point per acompanyar una exposició oral. Part 

Pràctica. 
 

18.00h   Cloenda de la jornada. 
Sra. María Esther Garcia Guantes, Tècnica superior laboratori clínic i biomèdic a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron i Responsable de formació de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios 
(SETSS).  



 

Aquesta activitat esta finançada en el marc de la Inversió 4 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR) mitjançant el programa Next Generation EU de la Comissió Europea 
 

PONENT 

Sra. Laura Cereceda Company, graduada en Documentació i Informació por la Universidad Carlos 
III de Madrid, Técnica Superior en Documentació Sanitaria i Técnica Especialista en Anatomia 
Patològica, la seva activitat professional ha estat lligada  a centres de Investigació Oncològica 
com a  documentalista científica en projectes d’investigació biomèdica, assajos clínics i control 
de publicacions científiques, així com maneig de mostres biològiques per investigació. 
Actualment treballa com a coordinadora del Biobanco de la Fundación MD Anderson i es  
coautora de dinou publicacions en revistes indexades. 

 

INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I ACCÉS A LA JORNADA 

Jornada organitzada per la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional 
(SGODP)-Direcció General de Professionals de la Salut en col·laboració amb la Sociedad Española 
de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS).  

Coordinació:  Jose Joaquín Durán González, president de la SETSS 
María Esther García Guantes, responsable de formació de la SETSS 

  Elena Metaute Lladó, tècnica de formació a la SGODP 
Teresa Sánchez Cancio, responsable tècnica de l’Àrea de formació continuada de 
Professionals de la Salut a la SGODP 

 
Inscripcions a la Jornada: Ompliu aquest formulari abans del dia  14 de desembre a les 12 hores 

Una vegada tancat el termini de recepció de sol·licituds de participació a la Jornada, rebreu un correu de 
confirmació i l’enllaç a la sessió via Zoom. 

Important: Per a l’obtenció del certificat de participació, a més de la connexió i seguiment (mínim 80%) 
de la Jornada via Zoom, s’haurà de respondre dins termini l’enquesta de satisfacció que es facilitarà a la 
finalització de la Jornada. 

Informació: formacion@setss.es  i  fcprofessionals.salut@gencat.cat 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/forms/activitats-fc-externes-sgodp-fe/jornada-per-a-professionals-tecnics-superiors-sanitaris-treballs-cientifics-com-elaborar-i-presentar-poster-i-comunicacio-oral./index.html
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