
 

 
  
 
 
Amb motiu de la XXII Jornada ACIN “Innovació i Futur de la Malaltia Renal Crònica” el Comitè 
Organitzador de la Jornada promou i convoca el  Premi a la Millor Càpsula Innovadora en Infermeria 
Nefrològica.  
 

1. Objectiu del premi.  
 

Identificar i divulgar iniciatives innovadores desenvolupades en la pràctica clínica, orientades a 
millorar la qualitat de les cures des de les dimensions assistencial, docent, investigadora o de gestió 
envers la malaltia renal.  
 

2. Dirigit.  
 
A tots aquells professionals d’infermeria que hagin desenvolupat alguna idea innovadora donant 
valor a la pràctica assistencial dins l’àmbit de la nefrologia.  
 

3. Data de presentació de propostes.  
 

Les propostes s’entregaran abans del 18 d’octubre del 2019, en format abstract, a 

través del correu electrònic  mgarcia7@clinic.cat.  S’enviarà notificació d’entrega per confirmar la 
seva recepció.  
 

4. Requisits.  
 

▪ La temàtica és lliure però ha d’estar emmarcat dins de l’atenció a les persones amb malaltia renal 
crònica.  

▪ El primer signant d’aquesta convocatòria ha d’estar inscrit a la Jornada.  

▪ El projecte o idea innovadora s’ha d’haver iniciat en un període inferior a 4 anys.  
 
▪ S’ha de considerar i justificar com a solució innovadora: ha de crear millores en qualitat, efectivitat, 
productivitat o benestar, de forma que s’evidenciïn beneficis a la pràctica clínica i/o qualitat de cures 
envers el pacient/família en qualsevol dels diferents àmbits (investigació, assistència, docència o 
gestió).  

▪ Queden exclosos de la participació els membres del Comitè Organitzador i del Comitè Avaluador de 
les propostes.  
 

5. Presentació.  
 

Les 5 propostes finalistes tindran 10 minuts per a defensar la seva idea, ho podran fer amb suport 
Power Point o Vídeo.  
 
Els resums presentats hauran d’estar estructurats en format resum (introducció, objectiu, 
metodologia i resultats ) amb un màxim de 500 paraules.  
 
Format del pòster: La grandària del pòster serà de 80 cm ample x 90 d'alt. El pòster serà exposat en 
posició vertical, sent l'autor el responsable de portar-lo imprès el mateix dia de la jornada. Es 
recomana arribar 30 minuts abans de l'inici del programa.  
 
Recomanacions: Incloure el text imprescindible perquè l'objectiu, metodologia i conclusions quedin 
prou clares per al lector. Valorar l'opció d'incloure taula i/o gràfics per a la presentació de resultats. 
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6. Avaluació.  
 

El Comitè Avaluador serà l’encarregat de valorar les propostes rebudes i de seleccionar les  propostes 
finalistes que s’exposaran en el transcurs de la XXII Jornada de l’ACIN.  
 
Es comunicaran les 5 propostes finalistes als autors corresponents el 25 d’octubre. La resta d’autors 
no seleccionats exposaran el dia de la Jornada els pòsters en l’avantsala de l’auditori durant el Coffe 
Break*. Les propostes seleccionades seran presentades en la taula corresponent amb un temps 
màxim de 10 minuts per comunicació. Finalitzades les presentacions l’audiència votarà entre les 5 
propostes per a escollir el premi a la millor càpsula innovadora.  
 
Durant l’acte de clausura de la jornada, el comitè avaluador donarà el veredicte final de la proposta 
guanyadora del concurs. 
  
Criteris d’avaluació: Es valorarà els següents ítems:  

- Presentació: Originalitat i Claredat d’exposició  

- Experiència innovadora: Originalitat i caràcter innovador de la proposta , potencial de 
desenvolupament, aplicació pràctica, impacte i beneficis i viabilitat de la proposta (factible i 
realista).  

 
*Tant les propostes finalistes com els resums presentats rebran un certificat acreditatiu de 
participació en la jornada.  
 
 
 
 

PREMI  MILLOR CÁPSULA INNOVADORA 
         

Atorgat pel Comitè Científic amb una dotació econòmica de 100 €, certificat acreditatiu del premi i 
una subscripció anual gratuïta a l’ACIN. 

 
Patrocinat per: IZASA 

 
 


